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Pri príležitosti 70. výročia existencie Slovenského národného divad
la v Bratislave uviedol operný súbor obnovenú premiéru opery 
Svitopluk od národného umelca Eugena Suchoňa. Medzi hosťami 
sl'mostnej premiéry bol predseda FZ tSSR Alexander Dubček, 
podpredseda SNR Jozef Sirotňák a minister kultúry SSR Ladislav 
Claudík. Na predstavení sa zúčastnili ~ čelní predstavitelia nášho 
duehovenstva. Na snímkach Zdena Kajzra je zachytená masová 
scéna z opery Svätopluk s hlavným predstaviteľom Ondrejom Ma
laehovským (vľavo hore) a Peter Mikuláš ako ďalší predstaviteľ ti
tulaej úlohy (vpravo). 

PE 
J4'1Pnltlém orpaizácie, dotovania a profesionalizácie slovenského 

..,tllél~o iivota nie je nový. Má kus svojej histórie a rad neko
pokusov a úsili o jeho zdokonafovanie. Pamätnici si iste ••lú na organizovanie koncertného života na Slovensku od 

lllekdajlej KDK, cez pnú slovenskú profesionálnu agentúru 
•-:e~ zriad'ovanie Kruhov priateľov hudby,-delimltáciu čin

prostrednictvom ~ských pobočiek a celý rad reorganizácii 
liltHS. Ak sl pri spätnom pohľade oiivíme dotenqšie skúsenos
lllllle, že o plne profesionálne organizovaný koncertný život na 

eite stále bojujeme. Nech.Ume však minulosť mlnulos
ZU.•e novú súčasnosť, dobu nových perspektiv. Hovorí sa 

pnvldlách riadenia, o iniciative zdola, o zainteresovanos
.. RD dožiek na kultúrnom Hvote, o podnikani v oblasti kul· 

teda aj hudby, o ekonomickej efektívnosti každého ntiho 
Teda je nanajvýš aktuálne povedať si otvorené slová o sú· 
a perpektivnych problémoch slovenského koncertného il· 

áldadnej to formy existencie hudobného života vôbec. Nepre
ale ul nepodceňujme skúsenosti minulé, ani konkrétny· 
nepodloiené úvahy či sfuby. V úsili o zmapovanie aspoi 

problémov usporiadali sme v redakcii malý ok· 
st61 s niekoľkými fud'mi "od fachu14

• Zúbastnili sa na ňom 
Holllka, umelecký námestnik Slovkoncertu, Nina Kramá

tedáca koncertného oddelenia Slovkoncertu, dr. VIliam Haff· 
~(B'4!äl!da KPH Cífer, Jaroslav Daniš aqomnik KPH a vedúci 
Rl-.~llo oddelenia Domu kultúry v Dubnici n/Váhom, Eva 

riaditeľka Mestkého kultúrneho strediska v Hlohovci, 
.. etci doe. Eva Blahová, Elena Miehalicová, prof. tudo

•••~r, za Kruh priatefov hudby Ladislav Dóia, hudobaý 
Berpr, za redakciu dr. Marián Jurik a dr. Allbeta 

Pozvani boli IU d'alší, adak pre laé pracomé ~d 
... Ile nemohli zúčastniť. Predpoldadae ~ f,t ,...._ 

podnieti zaintereso\'allfdlmaeleov a lfiQUidí!iM 
I*MIIIfm úvahám a prfspmwm. 
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dr. Marián Jurík: V~ížen~ dťtmy a p{tni. do
volili sme \i v:h p01vai La tento o l.. rúhly \ tô l. 
aby ~mc \O t ~ va mi. \ kÚ\cnými a tai ntcre~ova 

nými ľu<fm i porozprávali o probl~moch ko n
ce rtného ži\ o ta na Slovensku . Vieme. l.e 
o pro blé moch ko ncertného .livola 'a hovorí 
u7 d lhé roky. Dne~ nám ide o po ku\ diagnos
tikovai ~ ttča~ný \ tav l h fadi\ka kvalit y. prnfe
\ io nality l..oncc rtn~ho živola. od dramatu rgie 
počnúc. cez p ropag:íci u . nrga ni7áciu. jeho 
spo loéen,ký cle kt a t'!litol.. \ na\ej -.poloéno\
ti . Ide o to. <~ko u robii na na~om S loven~ku 
ko ncertn)· ž ivot na wk ej úrovni . a spor) na ta
kej, ako je v Brat i~ lave . Brne. Pnt he č i v nic
koľkých d alších mc\tách. A ko \ mc p riprave
ní v~túpii do Európy ako partne r rot vin ut é
ho konce rt ného života. a l..o \ tne priprave ní 
prija t Európu do naSich l..o nce rtn)·ch \ ic n í. 
ako \ tne pripraven í swbili;ova i ko ncertný ži
vot. ako kult(trno-~poloéen\k} fe no mén . kto
rý nebude ani rari to u . an i \noh-.kou lá le> i
tostou. ale ne \ yhnutnou ,(réa\tou ku lt úrneho 
života. Mu~ í núm hyi ja\né. /c rolvinutý 
konce rtný život je najdôlcžitcj\ou ce~tou 
i formou C\tc tickej výcho vy ľudr v\et kých po
kole ní. Ide o to. čo na.:;e me-.w potrebujú. 
aké druhy a mno/.~tvo konce rtov. ako môžu 
pold vihn(ti kultúrn u kl ím u me\tu a t) m 'Pii t
nc vplýva l na l..u ltttt no\1 pon:domta na~cj 

~poločno't i. 
doc. Eva Blahuvá: 

1\ l)'lím 'i. i.: mome nt ;í ln.: najdúlciitej\ic 
je to . a ll\ l..otH:ct ln) i i\Ol na ~lm<:thl.. u po
ktaČO\ al. l";íto ot;ít l.. a je te ta/ \dmi ak(ttna 
a 'om rada. 1.: 'a 11 tom IH l\ m t. k-ho \:t ho
jím . ž.: čím d lh.;ic bude m.: \':'tha t a rot rn v.;la t. 
a l..o to robit. ' trau me po-.llll:hača. SIIH'~th l..o 
mťtui vybudované mic,ta. !..de je kult úrny 2i
\Ol čul~. dobr) a rn:í woj ol..ruh pmluch;íčm. 
Al.. tu n:t\tano.: \ :Íkuum :t pro.: l rhnc \<l ni i. ci 
kom inuita l..oncc rtm. hoj tm \ :t. i .: \aw \ef
mi lah l..o môlc \tal. Kruh) pnatcfm hudby 
prc,tanu mato organ it o\·anic l..oncc rt1W 7:Íu
jem. 

v z 
V po,k d nom o bdobí ~m.: hlavne na vý

chodno m Slovcn,ku 7hk:Jii pre ko ncert y veľa 
mic't. d obré pu blikum a dalo by \a po vcd ai. 
že ko nce rt y mimo Brat i~ l avy bývaj ú lep~ ie 
nav\tevovan~ ako reci t;ílv a komorn~ ko n
ce rt y v 13rat islave. Ted a ~ žiadno m prípade 
b\ ~om ncruhila roldic l medzi recitálo m alc
h;1 dtvaino~iou konce rtu v Bratislave a lebo 
vo vid ieckych mestách. 

Oakj ~i my~lím . že p rftvc pre malé mc~t:í 
hy mali hyi ko ncerty vdmi doh re dramatur
gicky pripraven~ a aj ~ kva litným oh~adcním . 
O d ramaturgii večerných koncertov chce m 
povedal. že"' ve lmi llcp~il a. So m toho núzo
ru . 'c hy to mali byi ko ncerty dobre spraco
van~. prípadne v \polupr:íci s dobrým mode
rá torom. Múm s !akými ko ncertm i veľmi do
bré 'kú~eno~ti . Robila ~om ich n ie koľko a z:í
\ad nc hy \om v tom chcela pokraéovai aj 
\ budúcno,! i. Sklad ba konce rtov. akú býva la 
v minulo~ti. že totiž z každé ho rožka troška. 
dne' už pre n;gho poslucháča nic je do\taču
j t'tca . 

Oa lej chcem poveda i . že vel' mi dobré dtze
m ie nám v to mto ~men: vytvúra jú kt'tpe le. 
My,lím -.i.čc ~polupnícu ~o ~t :í tnymi k úpel' mi 
hy " t mala rozšírii . lebo z praxe vie m . že na
príklad v Bardejove \Ú ~chopní urobii každý 
tý:ídcr) ko ncert . že ~(t ž iado~t i o viacero kon
certov. le n nic ~mc scho pní to zvlád nu i. Ale 
to je vecou agentú ry. kto rú to o rg;mizujc. 

Pok iaľ ide o uspo riadanie ko nce rtov v na
.:; ich vidieckych mc~tcčkúch . tie ~ (t zúvislé o d 
akt ívnych jedincov. kto rí ~a cho pia takýchto 
akcií. Pre mh ~ú vcfmi výhodné Kruhy pria
teľov hudby . p re tože ak su toho chopia jed 
notlivci a uro bia do brú pro pag;íci u . úspech 
akcie je Z<truéený. Zia ľ. propag:ícia zo strany 
Slovkonce rtu je vo vUčSine prípadov na sla
he j úrovni. 

Možno povcda i . .lc Bra ti,lava je niekedy 
až p rcsýtcn:'t kt>nccrtami a lmlia \i po vedia. 
/.c .. dne\ nejd em". a le v malom mestečku . 

Pok račovan ie na JO. str. 



Zo slovenských not 
alebo 

us slowakisch r Not 
Nedá mi. aby som pri symbolickom li litle 

m ôjho t lánku - biede slovenskej hudby- ne
spomenul pr/hodu, k/OrLÍ som zai il asi pred 
rokom: bol som pozvaný na vet eru ku kole
govi, na kwrej bo l prí10mný jeden geniálny 
Rus, wkliei kolega - hudobný skladmeľ. 
Chcel som s n ím hovoril' - akoie inak - o po
li/ike. No hoslileľ dosľ surovo naznačil, ie ne
má o IIÍIO 1ému záujem (bolo 10 pred 17. no
vembrom 1989!). Kolja - wk sa volal onen gé
nius - na lo reagoval s bohorovným kľudom: 
.. Vy Slováci, sa mále, čo u i vy eš1e chcele, 
keď o vás písal aj Shakespeare'·. Okami ile 
som zareagoval, nepochybujúc, ie hovorE 
pravdu: .. V klorej hre pf še Shakespeare oSlo
vákoch?" (Mimovoľne mi pri101n napadlo. 6 
nejde o podobný omy l, aký má v Zimnej roz
právke, kde sa /Vrd(, ie hrdinovia doplávali 
k brehom Ciech.) .,No predsa v I/am/elovi
Toľko slovak . slovak, slovak ... " Jeho replika 
bola geniálna z viacerých dôvodov, priznám 
sa, ie mi Vledy - m oino necluiac - nasadil 
.,chrobáka" do hlavy, nieklod súvislos/i mi 
došli ai neskôr. V ka i dom prfpade sa podob
nou .. elymologickou" m e/ódou dá dokázal' aj 
10, ie Slováci (alebo nspo1i jeden z nich) zo
hrali veľkú rolu v Iliade, ale minimálne 
v Moji išových knihách , veď- ako sme sa ne
dávno dozvedeli - Slováci sú liet "bolím ľu
dom ". 

To, ie Bachovi predko via pochádzajú 
z Bralislavy, som sa mimochodom dočfwl 
v serióznej monografii od slovenského awo
ra. A 1ým sme sa doswli aj k hudbe, a o 1T11 -
o hudbu a o jej slovenskú biedu - mi hlavne 
ide. My Slováci máme llfl jec/nej s/rane kom
plex, ie sm e boli všade vlasllle prví (.,Na po
čia/ku bolo slovo ... "), nebolo síce jasné, 
o akých Slovákov 111edy išlo, no vše1ko zavini
lo 10, ie sm e sa nem ohli dohodmíľ, aké náre
čie vyillásime za spisovné, ale na 1om ai wk 
nezáleif- boli sme 111 odjaki iva. ako je Ili od
jak i iva Kamova .. vec o sebe". Na dmhej Sira
ne sm e nemali nikdy svojho kráľa ani šľacluu. 
Sem-fnm sm e síce k oke/Oval i s kráľom MCIIiá
šom . kwrý bol predsa skoro Slovák (prfhoda 
110 salaši s bryndzovými haluškami. keď mu 
znrutene slovenský bača dal 1rikrá1 po 
prs/och . aby nevyberal oš~l·nrky z hrnca, za 

to sa mu MCIIiáš boha/o odm e11il). Ale máme 
bolo naše s!laie11ie aj s Mauíšom Cákom ale
bo Já11om J,iskrom z Brandýsa. Nakoniec 
nám IWislo zoslá va le11 len bata a kopa bato
vallin, valašenia a honeln ftenia. To1o všelko 
zaľahlo na našu ho lubit iu dušu a dobreie ju 
11erozputilo - výsledky badaľ najlepšie 110 na
šej kuluíre, a nemám pri1om na mysli vóbec 
iba ku/uíru lwdobmí. 

Fakl, ie sme nem ali nikdy svojho vlasm ého 
kráľa (ergo nemal nás kw wlačovaľ - mp01T 
nie spom edzi Slovákov, ergo nemali sm e 
moinosľ wvrdiľ sa v boji pro li 1omu1o 11eexis-. 
wj tícemu wlačovC/Ieľovi ako národ). doľahol 
ľaikým bremenom na slove11skú dm'u , a vý
sledok ? - kai dý sa pokúša byľ 1ým kráľom . 

alebo ho vo svojom 11njbliišom okolí hľadaľ. 
S 1ým súvisi aj náš večný problém : kai dá ge
nerácia zatfna vi dy od poéi(l/kll - .. na zelenej 
lúke", ako keby 111 pred 1Tou nik1o nič nevyko
llal o 11it sa nezashíi il. Príkladom z lwdob
lle/oblasli môie byľ neakceplowmie Be/lovilo 

Kováča Wielanda ako prvej slovenskej opery. 
Kaidý Slovák clrce byt aspo1í v niečom prvý. 
a 1ý m sa s/aľ v is 1om zmysle kráľom ... 

Po imemacionálnej pomoci okupat nýclr 
vojsk sa swl swrý mýw s o čislo/e slovenskej 
hudby dokonca zbrmTou pr01i celej jednej ge
nerácii hudobných skladmeľov. V rozhlase aj 
1elevízii - o 1latených publikáciách ani neho
voriac - prebiehali dojemné seansy spomie
nok na Vllézslava Nováka - uti1eľa prak lic
ky vše/kých v/edajš fch hudobných národných 
a zaslúi ilých umelcov a celá vec bola podáva
ná wk, ie z konlexw neomylne vyplynulo , i e 
vše1ci lf. kwri neboli odkojenf V . Novákom, 
zradili pravú vec, prewie nevyrás11i na lom 
číslom, slovenskom hudobnom mlieku, k1oré 
urobilo slovenskú hudbu skwočne sloven-

~ Došlo do redakcie ~ 
e B. Turza a kol.: Hudobd n'uka pre l. ročník ~U 
e Abeceda akordeonlstu (zosta\'lla O. Hricori) 
e D. Aguado: 26 etud pre gitaru (upra\'11 J. Zsapka) 
e J. S. Bach: Dvojhlasné Invencie, Trojhlasné sinfonie (klavfr) 
e J. L Bella: Plesne (spev a klavír) 
e C. Czemy: Skola zručnosti, op. 299 
e C. Czem y: Výber etud (akordeón) 
e Do, re, ml, fa (spev a klavír, zosta\'lla K. ~~ská) 
e H. E. Kayser: 36 husl'ových etud, op. 20 (up~~~ V. KoHnek) 
e V. KoHnek: Cvičenie st níc a rozloi ených 8iulrdov 10. zošit 
e V. KoHnek: Pred tucty pre husle 
e M~stri Klaslc el, Haydn, Moza~ thoven - Jdavír) 
e J. l!: bcové Oauty a klaví., 
e udové plesne pre ~oNeón ravll D. Havran) 
e m la generali (ediÍia Stari hudba na Slovensku, partitúra) 
e esne piatich stor Klasldt.nus (spev a ldavfr) 
e lesne piatich stoi1 allanský spev a klavír) 
e od', zahnime sl re šcyri ruky, zostavila A. Brezov') 
e oruban: Lesnl hu bný nútroj pofomfka 
e F. ubert: So fny pre husle a klavír, op. 137 
e Slovemtai:: om' hudba Vl. (Diblik, Kon~ný, Kowalski, Martinček, Zeljenka, Zim-

mer - viola) 
e D. G. Speer: 13 suft z Hudobného štvorlfstka (v úprave pre deti, partitúra) 
e Elú : Rabaka 
e Lojzo: Ticho na plešine 
e P. Nagy: Sachy robia človeka 
e Tublatanka: Zeravé znamenie osudu 
e M.Žbirka: Zlomky poznania 

skou a sve1ovou. Tak sa mi 1•idím. le aj ko
m tmiZIIIIIS so svojou záľubou v wbule rasa -
ved aj 1e11 1iei vidy najradšej najprv vše1ko 
minulé rúcal a začfnal odwovu - bol ú zko 
spiilý s 1ým1o komplexom znovrtzačítullria 

'' slovenskej národnej povahe. 
Čas/o som 1•0 svojom živ01e narátal na 

podobné problémy a pokúšal som sa ich riešiľ 
- ak sa dobre pamiiuím, mípilo ma 10 ui od 
de/S/va. Napriklad prvé dva roky po vojne sa 
nesmeli vysielal' '' rozhlase a ani verejne hraľ 
klasici ako boli Beellro1•en alebo Wagner. aby 
nám vraj 11epripomínali fašizmus (a lo vraj eš
/e u nás bola demokracia). Ntt R . Wag11erovi 
1o1o zakli(l/ie dri alo ai do polovice 50. rokov 
-keď som VJedy šwdova/1• Prahe. bol konet-

ne uvoľnený najprv pre školy a neskôr aj pre 
verejnosľ v Divadle Inu/by. Svoje prvé fasci
nujríce záiilky z počú1•ania Wagnerových 
opier som si muselnechaľ kaziľ celými reórfc
kymi 1irádami pro /i Wagnerovi od Mirktl 
Otadlfka. V1edy som sn v duclw wk lroclw 
škodorados111e po1ešil, ie 1akí bohorovnE nie 
sm e iba my 11111n Slovensku. 

Neskôr, keď som sa zamýšľa/nad príčina
mi /Ohlo i a/oslllého SIC/VIt. kwrý nás doviedol 
ku komplex u bolrorovnosli, spomenul som si 
napr. !Ul svojho nebohého swrého o1ca z mar
kinej smmy, vyuteného murára a kušniera. 
krorý neskôr za ľaikýclr podmienok diaľkovo 
vyšwdova/ učireľsrvo - ako musel ísr' po vy
učenE ako 1ovariš do Pešri sravaľ domy (bolo 
lo za Rakúsko-Uhorska a bolo ro rak normál
ne). Potom som si spomenul napríklad aj na 
10, ie Hviezdoslav sa pôvodne volal Pavol 
Országh a Petäffi pre zm enu Petrovit a 111(1/-

ku mal S/o ,•enku ... A naraz mi bol blfzky aj 
Matrí1 Cák Tre11t umsky aj Jiŕík z Brandýsa 
11 MaritH Kon•ín bo/mojím (rowmej mojich 
prapredkol') kráľom. A nemusel som sa na
raz ospra l'edfllovaľ mri za ro. ie je mi Baclro
' 'a. Beethovenova a Mo:arrova hudba ne
smieme blízka. a dokonca Sclränbergow1. 
Bergova a Webem ova hudba oveľtt bliišia 
ako hudba mnolrýclr slovenských alebo čes· 
kých skladatelo''· 

Bez ntlroku na vyčerpá vajúce odpovede na 
nasroľOI'(IIIé problém y sa nemôiem fteprisw
viľ pri jednom z nich. rým viac. ie je/ro pálči
vosľ ešte úplne neäoznela. Akosi mimovoľne 
si prilom vybavujem myšlienku is1élro huslistu 
a ľudol'élro filozofa v jed11ej osobe, ktorý raz 
povedal na margo tej/o záleiilosti: .. Pomilo
vwrialrodná k rásavica. k torá bola znásilnená, 
prestane moľ radosľ z lásky. dokonca na ,;" 
zanevrie, a to rrvá. pokiaľ ju niek10 -samo
zrejme výnimočne očamjúci mlat/fk - lleod
kfaje". Na1a vrclrol11á hudobná .. krásavica"
Slovenská filharmónia - si v osobe Libom 
Peška našla - a nie je tomu wk dá vno- svoj/ro 
ideálne/ro partnera. Hrala a cílila sa boisky, 
ai kým nebola znásilnená. Musfm sa priznal', 
ie som celú záleiirosľ s neschválením L. Peš
ka ako šéfdirigema SF nikdy 11ebol se/ropný 
poc/ropiľ. Pre SF to bola - aspo1T podľa nuTa 
- podobná šanca, akou bola pre KSČ .. Prai 
sk á jar" - rá nelrudob11á, spred 22 rokov. Ne
viem. či sa nebodaj 11t1 celej veci nepoäpísal 
fakt. ie predclrádzajtíci šéf SF bol nielen ~lo
vák národnosr'ou, ale aj menom, údajne však 
z dvoch slovensk)~clr uchádzačov o toto mies
to, k10rf sa ,. konkurze umiestnili za Peškom , 
ren , ktorý sa umiestnil z nich horšie, zarírado
val cez l'ledajJie vládne miesw , čo/ro dôsled
kom bolo. i e .. pomoc" pre SF 11nkoniec opiiľ 
prišla :o So1•ie1skelro zviiw . .. Keď som v 10m 
čase nástojčivo prosil svoj/ro kolegu, kwrý 
mal OII'Orené d vere k rozhodujúcim vládnym 
k milom (na rozdiel odo nuTa), aby icrterveno
val v prospech Filharmónie, Peška a nás všet
kých . bolo mi povedané, ie ved on sám 11emá 
zlé skúsenos1i s tým horšie umiestneným diri
gelllom , a ie si ho v/asi/le ani nechce pohne
vaľ ... 

A tak Slovo s veľkým S opiiľ zlylrnlo, aj keď 
bolo prednese11é na pravom mies1e. v pravý 
t as a tomu pravému. Tak sa mi zdá. ie máme 
byľ na to lrrdf - ved sm e boli a zostávame ver
ní svojmu osuäovému zaklimiu slovom, tým 
slovom , ktoré máme v 11ašom mene a vdaka 
k10rému sme sa dostali ... a i do Shakespea
rov/ro l-lam/ew . 

MIRO BÁZLIK 

" 
OI~POVEI~ 

JÁNOVI ZIMMEROVI 
Vái ený pán Zimmer, 

odpovedám na Váš otvorený list uverej
nený v 4. čísle tohtoročného Ht. Úvo
dom by som chcel upozorniť na nie ne
podstatný významový posun medzi ve
tou z mójho vystúpenia na mimoriad
nom zjazde ZSSKU a Vaj•ou interpretá
ciou 1ejto vety. U miía ide o tento text: 
"Doma i v zahraničí medzi najhranej
ších autorov patria Zimmer .. . " atď. Váj• 
znie takto: ..... ste utrúsili správu, podla 
ktorej som najviac hraný skladateľ v za
hranič!''. Ponechávam porovnanie tých
to dvoch výrokov na Vás i na čitateľov. 

Vy však iiadate dókazový materiál. 
V zmysle mójho textu začnem údajmi 
hranosti Vašich diel doma. Za posledné 
j•tyri roky ste boli v našom rozhlase pro
gramovaný / 94 krát. Hrali Vám 34 Va
šich skladieb, sedem z nich bolo progra
movaných desať resp. viac nei desať
krát. Medzi nimi stí symfónie, koncerty, 
iné symfonické útvary a diela komorné. 
V Slovkoncerte sa objavujete ročne na 
programoch v počte jedno a dvojciferných 
čisie/, boli ste hraný na koncertoch 
ZSS KU a i. 

Prostredníctvom medzinárodnej vý
meny nášho rozhlasu bolo poskytnutých 
v r. 1987 5 Vašich diel a to do ZSSR. 
Svédska, Peru, Malty , Kolumbie a Bul
harska. Ide o Concerto da camera, Sláči
kové kvarteto č. 2, 6. sonátu pre klavír, 
Bagately pre klavír a opätovne o Sláči

kové k varteto č. 2. V roku 1988 sa Vaše 
dielo Tatry ll. poskytlo rozhlasovým 

staniciam v Seanielsku, Fínsk u, Číne, 
Peru, ZSSR, Svédsku, Bulharsku a Ko
lumbii. V tom istom roku Vaša Malá 
fantázia pre k/avfr a orchester bola po
skymutá do Rumunska, Kolumbie, Bul
harska, Maďarska, Poľska, ZSSR, Pe
rtl , Fínska a NDR. Za rok 1989 ui ne
mám k dispozfcii údaje. Ale myslím, ie 
aj táto ukái ka - overiteľná v Cs!. rozhla
se Bratislava- ma oprávňovala menovať 
Vás medzi čas1o hranými autormi doma 
a v zahraničí. Na mój dotaz v Cs. roz
hlase, či vyiiadané skladby boli aj vysie
lané, doswl som odpoveď, ie to patr( 
k podslate medzinárodnej výmeny, ie sa 
objednávajú skladby na to, aby boli vy
sielané. K oneskoreným platbám autor
ských honorárov vyjadrujem svoju sú
krommí domnienku, ie partnerské au
torské organizácie poukazujú platby za 
určilé časové obdobie, keď sa im na
zhromai d f viacero .,pololiek''. Neviem 
tiel, či nai a SOZA má bilaterálne zmlu
vy s autorskými organizáciami zo všet
kých tu zmienených štátov. Ale to Vám 
isto s ochotou vysvetlia kompetentní pra
covn fci v SOZA. 

Na záver chcem dodať, le som z hra
nos/i autorov nerobil nijakú ,.ligovtí ta
buľku " a ani poradie menovaných awo
rov nič také nemá naznačovať. Dá sa 
však s istotou tvrdiť, le patríte do prvej 
desiatky hraných slovenských autorov. 

S pozdravom 
LADISLAV BURLAS 
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ŠKO Žilina 
Už samotné obsadenie SKO Ž i

lina je limitujúcim fakto rom pri 
zostavovaní dramaturgie jeho štu
dijného a koncertného plánu , kto
rý osc1lujc zväčša medli s tar~ ími 

~týlovými epochami a pomerne 
zriedkavými vybočeniami k hudbe 
mlad~j . modernejšej. Programo
vý triptych koncertu 9. februára 
v Dome umenia Fatra (a deň pred 
tým s házi generálkou v Do me 
kultúry ROJI v Kysuckom Novom 
Meste) vy~Sie načrtnutému pravid
lu zodpovedal. 

uznanie a dramaturg ii pochvalu. 
pretože naštudovanie diela pred
stavuje významný stupienok v na
predovaní a v prekonávan í pre ká
žok p ri približovaní sa k ideálu in
terpre tácie . 

chestcr Jana Be ndu. Zhodou o kol
ností sme počuli tento koncert 
v jej interpretácii aj v Bratislave 
a to v spolupráci so SKO. Porov
návajtlc tieto dva výko ny musíme 
dať prednosť bratislavské mu , hoci 
prebeho l v podmienkach "letnej 
sauny". Bol pricbojnejší, istejší, 
s menším počtom intonačných ka
zov. Scstákovcj žilinské stvárnenie 
sólového partu sa zameralo na cel
kový účinok, ktorý vďaka tvorivé
mu te mperamentu a spoľahlivej 
pa mäti umelkyne bol presvedčivý, 

ale aj bez snah y podrobnejšie ana
lyzovať výkon , vyplávali na povrch 
nie kto ré nedo tiahnutosti , menej 
kvalitné zvukové plochy a najmä 
nižšia prepojenosť medzi detaila
mi . nuansami a výstavbou celku. 
Spolupráca dirigenta a o rchestra 
so sólistkou p rebiehala v štanda rd
ných po lo hách a zodpovedala vý
vojovému štádiu. ku kto rému 
v danej e tape orcheste r dospel. 

VLADO C tžiK Jan Valta Snímka arehív HŽ 

Najviac prekvapila úvod ná Malá 
symfónia pre osem dychových ná
strojov od Charlesa Franc;oisa 
Gounoda. ktorá bola zároveň lapi
dárnou previerkou dychovej sck
cic orchestra. Kaldý hráč bol sólis
tom, musel sa však i veľmi citlivo 
a koncentrovane prispôsobovať 

v komorných vý~ledných harmó
niách , aby boli čo najho mogénnej
~~e a najvyrovnanejšie. Méty. kto
ré hráči pod dozorom Jana Valtu 
dosiahli. sú prinajmenej úctyhod
né , i keď nemožno vylúč1ť isté re
zervy. V interpretačnom globáli sa 
napríklad nepodanlo utaji l istú 
opatrnosť a napätie. ktoré z diri
genta i hráčov vyžarovalo a zne
možňovalo uvoľnenejšie a pre
svedčivé muz1Nrovanie . Na druhej 
strane Allegro moderato 3. časti 
(Scherzo) malo potrebnú art ikulá
ciu a viac než solídne technické vy
pracovanie. V každom prípade 
treba vys loviť dirigentovi i hráčom 

Vychádzajúc z možností orche
stra . d ramaturgia šťastne zaradi la 
na záve r programu menej známu 
Symfó niu A dur KV 201 - W . A. 
Mozarta . Je to o pus mladosti . 
v ktorom geniálna invencia pre
vlád la nad formovou vynaliezavos
ťou . V skladbe dominuje ušľachti

lo ť. krása myšlieno k. oscilujúcich 
v me nej priebojných , ale predsa 
sugestívnych po lohách. Interpre
tom prináša die lo okrem perma
nentných požiadaviek na detai lné 
vypracovanie priezračnej fakt ú ry. 
navyše i nutnosť vyrovnať sa s jem
nej šími polohami dynamického 
parametra , kto ré musia byť dosta
točne pestré, aby adekvátnym zvu
kovým rúcho m zdôraznili charak
ter myšlienok. V tomto smere o r
cheste r zanechal ešte istú mieru 
rezerv azda aj pre to, že pozornosť 
hráčov sa súst reďovala predovšet
kým na dosiahnutie čo najvyspe
lejšej súhry a into nácie. Menej 
sme t<Y pociťovali v o krajových 
rýchlych. viac v pomalš ích - vnú
to rných častiach (Andante a Me
nuctto) . 

V čase uzávierky čfsla dostali sme správu o voľbe nového vedenia Konzervatória v Žiline. 
Dňa 24. l . 1990 na Konzervatóriu v Žiline, ktoré vstúpilo do 39. roku svojej úspe~nej existencie, sa uskutočnili taj

né voľby, v ktorých pedagogický zbor zvolil nové vedenie školy . 
Riaditeľkou sa stala prof. Klára Cenková . .Je absolventkou Konzervatória v Žiline v hre na klaviri (1967), FFUK 

v Bratislave v odbore psychológia (1974) , FF U.JEP v Brne (1985). Na Konzervatóriu v Žiline vyučuje od roku 1967. 
Vykonávala funkciu triednej profesorky, od l . 4. 1989 do svojho zvolenia za riaditeľku školy i funkciu zástupcu ria
ditel'a. 

Sólistkou večera bola Andrea 
Sestáková. Na záver prvej polovi
ce večera predn iesla ólový part 
Ko ncert u G dur pre husle a or-

Za jej zástupcov boli zvoleni prof. Milan Fiabáne a prof. Milada Hrianl,<ová. Prof. Milada Hrianková, absolventka 
VSMU v Bratislave, sólistka v hre na hoboji, aktívne pôsobila 12 rokov v SKO Žilina a súčasne vyučovala na Kon
zervató riu (od roku 1970). Vychovala viac hobojistov, ktori pôsobia v popredných hudobných telesách v Bralislave, 
Žiline a ' Banskej Bystrici. 

Prof. Milan Fiabánc, absolvoval Divadelnú fakultu VSMU v Bratislave, po ročnom pôsobeni na Poverenlctve kul
túry bol dramaturgom a hercom Divadla P_ Jilemnického. Od roku 1962 externe a od roku 1970 interne vyučoval 
odborné divadelné predmety žiakov speváckeho oddelenia . Známa j e j eho herecká činnost' v slovenskej filmovej 
tvorbe. DUSAN LEHOTSKÝ 

~KO 
-január 

Cyklus podujati MDKO pok račoval 15. ja
nuára (v koncertnej sieni SF) koncerto m 
švajčiarskej organistky Ursiny Caflisch. Pri
spela do bohatej palety naozaj rôznorodých 
in terpretačných kreácií, ktoré už u nás od
zneli . (Recenzent ~ i vypočul jej koncert aj na 
novom organe v Žiline.) Prvá polovica veče
ra patrila dvom dielam J . S. Bacha : Prelúdiu 
a fúge a mol BWV 543 a triovej Sonáte C dur 
BWV 529. Spôsob podania Prclúdia v hutnej 
registrácii a tomu ?odpovedajúcom kľudnej
šom tempe nckonvenoval celko m chápaniu , 
zaužívanému u ná~ . Priebeh plynutia celej 
tejto skladby, naj mä však interpretácie Soná
ty, ozrejmili zámer organistky . Jeden z dneš
ných mterpretačných tre ndov (ku ktorému sa 
tiež hlási) vychádza z pred pokladu , že Bach, 
poznajúc zásady rétoriky: premietal ich sta
vebne do svoj ich diel , čo treba zohľadn iť aj 
v podaní. Z počutia jedného Prelúdia a fúgy 
nemožno objektívne u~údi ť. nakoľko sa 
umelkyni darí uvádzať tento zámer do p raxe 
1·ldy. Presvedčivejšie o to m vypovedala v So
náte, ktorá naprie k rozme rnosti ncpô obila 
únavne o. i. aj vďaka bohatému artikulačné

mu čfeneniu . Týmto dielom (v Žiline aj vďa
ka priliehavej. vskutk u ko mo rnej registrácii) 
vytvorila kus bezstarostne j pohody a celko m 
si získala poslucháčov . Jediným vyrušením 
bolo občasné meška nie pedálu v okrajových 
častiach, vyzdvihnú( však tre ba vzácne vy
rovnané tempo v oboch Bachových sklad
bách. V druhej čast i koncertu odzneli najprv 
tri chorálové predohry J . Brahmsa: O Gott , 
du frommer Gott ; Es ist ein Ros' cntsprun
gcn; O wie sclig seid ihr doch , ihr frommen 
(v Bratislave aj Fúga as mol) . Ur ina Caflisch 
ich zahrala s vcTmi výraznou , ale adekvátno u 
agogikou. priam epicky. v citlivo vole nej re
gistrácii , vytvárajúcej zmysluplné ko ntrasty 
v prvej kompozíci i i medzi dielami navzá
jom. Tak bola vystavaná aj záverečná Sonáta 
č. 8 c mol op. 132 Josefa Rhcinbergera 
(1838-190 1) . V intenciách autorových veľmi 
všeobecných registračných požiadaviek pôso
bivo dotvorená, p lynula a gradovala neoká
zale a hudobne veľmi prirodze ne, takže po
slucháči si vyžiadali prídavok v podobe Ba
chovho Pre iúdia G dur z BWV 541 (v Žiline 
aj jednej z je ho kolorovaných cho rálových 
predohier). Výko n Ursiny Caflisch neoslnil. 
ale nenechal poslucháčov a ni ľahostajnými . 
Získavala si ich postupne svojou jemnosťou ; 

želali by sme jej preto. aby časom dozre lo aj 
jej .. uchopenie" veľkých Bachových d iel. 

-av-
• • 

Wiesncra, zišla sa 23. januára v Moyzesovej 
sien i SF le n malá hrstka poslucháčov. Z pro
gramového bulletinu sme sa dozvedeli, že 
D . Wiesner (nar. 1969) študuje v l. ročníku 
AMU v Prahe v triede P. Topercze ra. Po 
drobný výpočet ocenení na do mácich , ale i 
zahraničných interpretačných súťažiach roz
hodne zvyšoval príťažlivosť tohto klavírneho 
recitálu. Rozčarovanie a vytriezvenie z oča
kávania čohosi mimo riadneho sa však čosko

ro dostavilo. Už v Mozartovej Sonáte c mol 
KV 457 Wiesne r demo nštroval v podstate 
svoj tvrdý úder, spo jený sf ce s ne malo u tech
nickou zručnosťou , ale s naprostou rezisten
ciou pre muzikantské oduševne nie. Neosob
ná. vecná hra pripomfnala skôr plnenie 
akýchsi úko nov, či povinnosť odohrať zručné 

dielo . Niet pochýb , že tento klavirista je mi
moriadne inteligentný, p racovit ý a húževna
tý; no jeho hra je naprosto odosobnená, bez 
emocionálneho vkladu či tvorivého vzruše
nia. Rovnako, a ko v Mozartovom diele , 
O. Wiesner to demonštroval i v Beethoveno
vej Sonáte Es dur op. S l a Les adieux. 
llrmotnä. prepeda lizovaná h ra p referova la 
predov~ctkým predimenzovanú zvukovosť . 

Wiesncr sa nad Beethovenovou hudbouneza
myslel. nevyslovil k nej svoj vlast ný ko me ntár. 

Ncmyslime si, že v ta ko mto mlado m veku 
ide o požiadavky maximalistické . V dnešnej 
priam nepredstavite ľne veľkej celosvetovej 
ko nkure ncii sú takéto krité riá celkom bežné. 
Na Wiesnerovej hre bolo najevidentnejšie 
to , že všetky diela hral naprosto rovnako . 
Napríklad v Schuma nnovej Sonáte g mo l 
op. 22 používal tie isté silové prvky ako v 
Mozartovi či Beethovenovi. Nevynáša! 
spevné kantilé ny, skôr ich zahmlieva l hrmot
nou ako rdikou a dynamicky preforsírovaný
mi polo hami v spodnom registri. A opäť pc
dál, kto rý všade zahmlieval priehľadnosť har
monických súvislostí. 

l v Smctanovo m klavírno m die le Macbeth 
a čarodčjnice by sme mohli načrtnúť podob
né výhrady - a tak opakovať už vyslovené ná
zory nemá zmysel. Skôr sa žiada povedať toT
ko , že všade dominovala technická zručnosť 
nad muzikalitou. O. Wiesner je zatia ľ le n 
klavirista , mene j muzikant. T eda to , čo by 
malo dominovať, stojí zatiaľ v úzadí ako fe
no mé n ne prebudcný, ncprcjavujúci sa . Ide 

· skôr o štádium, v kto rom sa só lista o pája 
zvukovosťou klavíra, teda určitým kultom 
zvuku . bez potreby náležitej diferenciácie. 
Skôr sa napríklad sústredí na znenie harmo
nických súvislost í. než na svietivé kantilény. 
Klavír mu zatiaľ nespicva. ale duní a zapfňa 
priesto r. Hraj ú sa noty a znie k lavír - hudba 
zo~táva kdesi v závoze. A to je škoda, ktorú 

bude potrebné radikálne zvrátiť , bez ohľadu 
na cenné zbierky ocenen í zo súťaží. 

IGOR BERGER 

• • • 
Musicu Bo hemicu sme už dávno p rijali za 

.. svoju". Stará slovenská hudba. oživovaná 
premiérami Venhodovcov, dostáva svoj ďaiSí 
interpretačný šat od Jaroslava Krčka a jeho 
súboru . Výber zo s lovenských kódexov , 
zborníkov, hudba slovenskej gotiky a baro
ka , vianočné pastoreiy , koledy, Paschova 
Vianočná omša a desiatky ďalších loven
ských titulov sa vyn ímajú v repertoári ko n
certov, no ešte väčšmi v diskografii súboru 
Musica Bo hemica, podpo renej aj vydavateľ
stvo m OPUS. 

Naučili nás na svoj no nšalantný štýl, ra
dostné muzicfrovanie so šantivým iskrcním, 
zvukový ambitus, vychád zajúci z bohatého 
využitia starého i súčasného inštrumentára , 
presvedčivo zakódovaný zmysel pre propor
cie, osobitý štýlový rukopis .. . Proste doká
žu hrať na všetko m čo chyti a do ruky, spie
vať spoločne so sólistami , preklenúť hranice 
medzi publikom a pódio m - vytvárať atmo
sféru . 

Dobové kostýmy. dobové nástroje, ale 
hudba znejúca súčasne. Evidentné to bolo na 
poslednom bratislavskom koncerte súboru 
Musica Bohemica 30. januára poriadanom 
MDKO. Invenčný a poho tový J aroslav Kr
ček poslúžil aj improvizovaným slovom na 
tému človek-humanita-s loboda. Dialóg. 
Medzi ľuďmi. Hudobníkmi a poslucháčmi. 
Parafrázujúc myšlienk y Jana We richa: 
"Ume nie je most medzi fantázio u a skutoč
nosťou , ale na to m moste musia byť dvaja. 
Tí , čo dávajú a tí čo prišli. Ďakujeme vám , 
že ste prišli ... " 

Musica Bohemlca 

Bol to veľkorysý pre jav vďaky asi päťdesia
tim návštevníko m, prevažne z radov hudob
níkov. Tf prijímali Krčkove kreácie s priateľ
sko u, oddanou zhovievavosťou . Posledný 
b ratislavský repertoár súboru Musica S ohe
mica bol totiž stavaný pre široké publikum, 
so snaho u poučiť ho o málo známej literatúre 
zväčša lokálneho charakteru autorov 18. sto
ročia, Francesca Fe rdinanda Arbesscra, Fer
dinanda Schmida, Josepha Hectora Fiocca, 
Josefa Antonína Lanické ho, ale aj potešiť ho 
výberom z cyklických skladieb Alessandra 
Scarlattiho i Johanna Sebastiana Bacha . Po
zabávať sa , rozt ancovať kolotoč piesní z ob
do bia 30-ročnej voj ny a českých ľudových 
piesní z čias baroka a klasicizmu. Tie uprave
né bratmi J aroslavom a Josefom Krčkovcami 
zneli p redovšetkým pôsobivo. Všetky nástro
je bohatého inštrumentára použil i v zmysle 
Tinctorisovho ideálu mnohotvárnosti využi
tia ich zvukových možnost( a farebnej kon
trastnosti do kompaktného výsledného zvu
kového tvaru . Tvoriť, odovzdávať, strhnúť, 
spätne sa inšpirovať. Tento kontakt Krček 
provokoval priam zapájaním publika do spe
vu , vytlieskavan iu rytmu, p rosto išlo mu 
o hru , priaznivú atmosféru . Určite menej ná
mahy by bol musel vynaložiť u mladého pub
lika, kde spo ntán nu odozvu vyvolá malá is
kierka .. . No i večerné publikum sa snažilo 
zdvorilo zdvihnúť hodenú rukavicu ... Nedo
siahlo najčistejšie ladenie ... 

Kráčame do krajších dní. Radujme sa, ve
selme sa , pesničku si zaspievajme , do tanca si 
zatlieskajme .. . T o by vari bolo najadekvát
nejšie mo tto k p rogramu našich pražských 
hostí. 

ETELA CÁRSKA 

Snfmka archív HŽ 



Bez zveličenia 
Ko nccn z tvorby národného umelca Dczi

dcra Kardo~a pripomínal v mnohom \taré 
.. idylické'' časy. Komorný koncert ~ komor
ným po~l ucháčsJ.. ym Lá7emrm. teda bc7 zve
davcov. odborných či laických po\luch{rčov, 

Studentov. adeptov kompo71cic .. attf. Mol
no, že práve v tejto chvíli nic je najprfhod
ncjšie skúmať. prečo je tomu tuk . 

Hlásiť sa však ku kulantným ,r vzorne uče
saným myšlienkam. J..toré 'prevádLah tradič
ne jubilejné hodnotenia - to už d ne'> nemož
no. Kardoš je tot iž nesmierne 1ložitá a proti
rcčivá o~obno'ť a to nrclen v nrche\trálncj. 
uic i ko mornej tvor!le . O tom sme sa pre
svedči l i i na 'pomínunom J..oncerte . ktor ý sa 
ko nal 13. fcbruära v MoyLesovej sieni SF. 
V Piesňach o l<ísJ..e (interpreti Ľ . l loličkovä. 
O . Kardo~ová) sme boli wedkami autorovho 
po kusu s iahnúť po polohach poe tických , im
prc~ívnych a introvenných. llovorímlämcr
ne o pokuse . pretože z hudby vame duch , 
v ktorom tieto čny po\obra a ko venovanie 
~a . Niet tu bezprostrednosti. priamočiarej 
' po ntánnosti. Nic je to v\ak v ab,encii profe
'ionality. Tá je vždy a v\adc dôsledne zabe7-
pečcná. Je to \kór vo val.btich, ktoré lungujú 
ponad remeslo a ktoré aLda anr netreba ve r
bálne arti ku lovať. S touto ot<í7kou stroje nos
ti či prcparovaného J..ompoz rť:m!ho ja1yka 
zápasil i A . MoyLe\- a to Je i jeden L mno
hých ďalšfch dôvodov . preto jeho tvorba ne
nachádza v šir~ích kontc~toch nálditý o hlas 
Vráťme sa však k recc nLOva niu už spom rna
né ho ko morného koncenu. v rámci J..torého 
odzneli i 3 skladby pre hu•;le a klavír op. 15 
(v intcrprct<ícii A . Sc,takowj aD. K<Jrdo~o
vej) . l tu hovori ť o dobreJ hudbe ncmo1no 
le n na základe analytrcJ..ého pohľadu. Hudba 
znie v nás. ko ntaktujeme \<1 s riou ,r "av vy
plývajúci z to h to \lrctnutra h) mal byť výpo
veďou o diele a o na~um duchnvnom svete . 
Preto. keď hodnotíme dielo . obnažujeme 

i na\c vnútro. O tvá rame ho do ko rán a vysta
vujeme ~am i seba kritike . posudzovaniu 
a hodnoteniu. Neraz som už spomínal. že 
v Kardo~ovej hudbe postrádam individuálnu 
vyhranenosť hudo bných tvarov. No rovnako 
to môže byť aj môj problé m v chopnost i ta
J..éhoto rozlišovania. Výnimku tvoria pre 
mňa už spomfnané 3 skladby pre husle a kla
vír; a najmä Burleska. T e n nápad má jedno
ducho svoju dušu. svoju tvár , svoj charakter. 
Je to plnokrvné hudobné vnuk nutie a nie de
rivát. Z Prclúdia zas môže poslucháč vyčítať 
permanentn(r nervnosť . ktorá je dosť prí
značná pre celú kladatcfovu tvorbu. Vzťa
huje sa to prirodze ne i na Sláčikove kvarteto 
č. 4 op. 54. Tu sa Kardošov racionali to u zaťa
žený svet odvíja z klbka akejsi váhavosti . 
zdržanlivosti. Len postu pne sa autor dostáva 
k svojej expresivite . V hľadaní i~ t ých príťaž
livých mo mentov je potrebné poukáza ť na 
prítomnosť i tých meditatívnych polôh. Tie
to permanentne a zdravo spochybňujú to . čo 
mnohí nazývajú príznačne kardošovským . 
netu~iac snáď. že by to mo ho l byť i prejav ne
pokoja a možno i la te ntnej p recitlive losti. 

Klavírna suita č. 2 op. 5 z roku 1937 (v in
terpretáci i O. Kardošovej) nás voviedla do 
skladate ľovho ro mantické ho sveta. Tu mož
no teda krá~ne identifikovať prvé tvorivé 
kroky skladateľa a uvidieť. z čoho sa vlastne 
rodil te n neskô r revolt uj úci anti romantický 
duch. na ktorého pôsobili takf klasikovia 
hudby 20 . storočia. ako Hindc mith a Bartó k. 
Z celej Klavírnej suity č. 2 vrh<í svoj tieň do 
budúcno~ti najvýraznejSie Groteskný po
chod . T:í ťažkopádna úsmevnosť ne má ~fce 
bezprost rednosť Burlesky. ale prcdznamc ná
va tú tvrdošij nost' a hra natost'. ktorú sa ne
~kôr tak často a tak výrečne dostáva la k slo
vu. Groteskný pochod v istom zmysle narúša 
romantický podtext Pa~sacaglie a Notturna. 

Nemo:tno v rámci recenzie ko morného 

Musica aeterna - namiesto recenzie 
Som rád . že môžem touto cestou aspori čias
točne odčin iť woju recenLent,J..ú ncdô,lcd
nosť voči koncertnému vyst(rpeniu súboru 
Musica aeterna (4 . a 5. januúra) Yo výpočte 
januá rových ahonentn)·ch akcií Slover"kej 
filharmónie zmrenJ..a o tomto J..oncerte ch)•
bala . preto te nto n;íhradný <,pôsob. Pochopi
teľne sa zriekam reccnzentského tónu - Jedi
ne. ak by redaJ..cia HÍ.: počnúc týmto čí'olom 
zaviedla rubriku .. Reccntie magnetofóno
vých kaziet" .. Ncmu,el som toti' dlho roz
mý~fať. ako sa dopracujem k zdroju informá
cií o výnimočnom večeri 'trávenom ' muzi
kantmi Mu~icy aeterny. Povc\l ný albrech
tov~ký dom rmrl aj tcntora7 dvere otvorené. 
a tak ~om v podstate wojím janu:írmým za
váhan ím zí, kal ďal~í poučný podvečer str;í
ve ný s patrónom v~etkýd1 07aj\lných hudob
níkov Jánom Alhrl•chtom a - čo holo pre 
mňa dôležité - i z:íLnamom ce lého J..oncertu 

na mg kazete. Vnímal som neobyčajne pôso
bivú a jednoznačne vydarenú produkciu e n
tuziastov. zdravých fanatikov a ho rlivcov za
členených do zostavy súboru ozaj ojedine lé
ho v Československu . Novoročná dramatur
gia čerpala z domácich prameňov a zameria
vala sa na vianočnú , resp. novoročnú te mati
ku. Ešte dôležitejší je však fakt. že členom 
Musicy actcrny sa definitívne podarilo to. po 
čom túžili isto tne d lhšie: preorientovať sa na 
interpretáciu rešpektuj úcu do bový inštru
mentár a tým sa aktívne zapojiť do ce losveto
vého tre ndu. kto rý akcentuje p rvok autenti
city a korektnčho rešpektu voči hudobnčmu 
zápisu. Predvcdcný výkon vari naj lepšie do
kumentoval platnosť porekadla o trpezlivosti 
a ružiach. Pravdu povediac, bol som aj pri 
počúvaní zvukovej konze rvy fascinovaný 
profesio ná lno u neomylnosťou . suverenitou 
a konccpčnosťou , prítomnou v realizácii jed-

Hudobný svet Juraja Beneša 
K PÄŤDESIATINÁM SKLADATEĽA 
Býva zvykom. že prí~pevJ..y. venova né ju hi- dobným výrazom ako v jazzc (Mé moire) . 
leu ~kladatcfa . pí~u Lväč\a jeho najbližší Skladhy neskor~ích období sú neraz postave-
priatelia . alebo sa pndohn:í prílcžito\1 vy ha' í né na jedno m z uvedených nápadov (napr l-
analýzou tvorby a pripomcnu \a Láva>ne ob- J..lad výrazmi basová Unia ~a objavuje v Soná-
dobia v živote autom . V mOJOm prrpade ide te pre 'ólové vio lončelo z roku 191\8. v Inter-
skôr o o~obnú renexru ceL v1tah uértcf - iia l. . mezze pre 12 violončic l z roku 1987). 
hoci som Benešovou iiať:kou v pravom \lova Ak autorove ~klad hy 70-tych rokov so svo-
zmy~ le nikdy nehoJa : aiNll\!1\'ala \Om u ne- jou z:r hu~iovanou fakt(rrou . zdô mznením 
ho iha niekolko prcdn:í\ok o tvorbe Claudia funkcie pauzy. sóla i špeciálnych nástrojo-
Montcverdihn. poča' ktorých 'IHll , . uvcdo- vých wskupenf ko mplikovali môj osobný 
mila jeho hlboký obdiv J.. tomuto tvorcovi. vz i ah k Bcnc~uvcj tvorbe . poto m sa mi ďale-
Neskôr ma kontakt ~ Bcnc~OV) mr ,J..Jadhami ko priamejšie prihovárajú diela posledného 
presvedčil :rj o mierl' va1hy jeho hudhy na de~aťročia. vyznačujúce a zjcdnodušen.ím 
európsku tradíciu . Veď v~uí íva nie polyló- hudobného jazyka. ko ncentráciou na vyjad-
nic . J..{monicJ..ých po,tupov. rmit:rde. cit:'rcir. renie pohyhu a dynamizmu v skladbe . Za 
ruzpr:ívať::r v opere. knmentujúcc ho 1ednotli- vrcho l Bene\ovej tvorby a za jede n zo skvos-
vé scény - to ,ľr pn•J..y. wedčiat·c o dúl-ladnej tov , Jovcnskcj komornej literatúry vôbec po-
znaJo,ti hudhy obdohra rene,ancrc a raného vaiujem Son<Ítu pre sólové violončelo 
baroka . ( llJXH). ktor<Í podľa môjho n;ízoru ne mohla 

Jmaj Bcnc'- 1e élo\'eJ..om .:!ll. 'tmnčr.r. kto- \ Zni knú t hez prcdch<ídzajúccho lntcrmeLZa 
r\• rc'-pcktuje aj tvorbu 1 nbhr, tr 'oulu . lrec pre 12 vio lonč ie l. Autor sa v nej pripojil k sú-
j :ruu. Beat k' TaJ..:Ito ,(rvr,Jo,t 'a mMe tdať ča\nému vývojovc mu trendu . v dôsledku. 
ni. prílr<. \pckulat rvn:r. lknc'-nvc ' ldtrdhy 7o ktorého u neho dochádza k istému gencrač-
70-t\ ch rokm - napríJ..lad Mémnirc pre ko- né mu po~unu v jeho my~len f. aký sa ncpoda-
moŕn\· orchc,tcr ( 1977). Canton:r pre dychn- ril ďal~ím ~lovcnsJ..ým ~kladatcfom strednej 
vl! kv.inteto ( I'J77 ). H udh:r pr e truhl-u , hicie gener ačnej vr~tvy . (Všetci ~i dohre pamiit:í-
:r sl :rčikové n:í,triiJe ( IIJ7X). Prť lťrcnce pre mc ••pozíciu mladých sk ladateľov - Breine ra . 
9 n:ístrojov ( 197-l ) . M:rnicl' '-•' hudba pre M. Burlu~a. God;ira , Kuhičku voči pre ko m-
2 kl:rvín ( 11)7(>} , (r ' '·•'- nahllť nuuli,tvnm plikovano~ti a vzďaľovaniu sa od publika). Je 
hudohnJ iw mate r ra lu . tra Iq ne n>LVCtkn)•ch. pritom zaujímavé . že Beneš napriek to mu 
re~ p. iba natn:rc..:n\·ch nap.rdm. o l-tor ~·ch LO\tal verný svojim estetrckýrn idc<ilom. To-
~ vedci a drodJ..\ 1111111\ kJ..cj pr:kc \ lrne.une le ruje e"etiku a výrazovo~( minimalizm u. ba 
veden\·ch hl:"';o.:h. ' lllCIUJIIO.:rch J..u J..one~nť- doJ..onca sa jeho princípom (možno podvc-
mu , o;lori, ucko.:mu t<ím-;ru (Ir ce J.lll). pn J..y dome) nech:i aJ inšpiroval (napríklad v o n;í-
gi tarm ťho llamenra (Pr clcrcnre ) . pcl-ne_ te pre 'lilo\ ť violnnť:clo je úvod postmcný 
veden:i h:N>Va líni.r. dnd:r,:qúc:r kompotrcn ' priebehu piutich minút na jednom tó ne). 
pohyb. vyu.lrv:rn:'r nklcn :rJ..o h:rnnonrcJ..~· cr- jeho ~pthoh vyu.litia je ale úplne odli\ ný. ha 
nitef. ale :rj J\tnurJ..~ . pultliJľKr prvok' po- aj t:ímer uvede · · · 
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4. s"člkové kvarteto D. KardoJa odznelo v podaní FUba.rmonlekého kvarteta. 

ko ncertu vykrc,liť zložitý a protirečivý obraz 
jednej skladateľskej osobnosti . ktorá žila. tvo
ri la a fo rmovala sa v podmienkach nepretrži
tého o hrozovania základných ľudských hod
nôt (v podstate už od roku 1938). Len~e po
vedzem ~i (rprimne . existovali na tejto plam~
te vôbec také ge nerácie. ktoré by nežili 
v podmienkach také hoto aleho podobného 
ohrozenia? 

Venujme sa v~ak záverečnej časti komor
ného koncertu: v interpretácri S loven~kého 
dychového kvinteta ~mc sa započúval i do 
Ko ncertu pre kvinteto fúkacích ná~trojov op. 
47 z roku 1977- teda do vskutku Jcprczenta
tívneho diela . ktoré nám vela hovor í 
o vrcho lnom tvorivom období ~k l adatcľa . 
V určitom Lmysle sa práve v tomto diele do
stávajú vedľa seba nielen polo hy kunce rtant
nc (Finále). ale i kantabilné (Pre lúdium), hr:r-

no tlivých skladieb. a le aj detailov mikro
štruktúry. Program súboru Musica aeterna 
bol vlastne kompaktne chápano u hudobníc
ko u idylou prepojenou po každej stránke. 
takže aj dramaturg ická ko ncepcia bola ob
rov kou dcvfzou mobilizujúcou účinkujúcich 
aj počúvajúcich . Mrzf ma . že som nevidel 
mužskú čast ansámhlu spKvai dve gregorián
ske melódie ; musím v~ak oceniť kultivova
nosť ich vokálneho prejavu! V prvej časti 
programu prišli ku ~lovu pastorely (dva Ano
nymy. dve skladby Gaude ntia Deuclbacha 
a Ari a pastorella Petra Peťk a). Po prestávke 
znela v Redute ešte raz hudba P. Peťka . ten
to raz pôvabná Vianočná om~a G dur. Toľko 
k programovej zostave. lludba to je pô~obi
vá. odzbrojujúca priezračnú. často remesel
ne vynikajírco zvládnutá (vtiJiná parafráza 
G. Deu elbacha na Rondo a lla ungarese 
z Hayd novho Klavírne ho koncertu D d ur). 
p redsa vš;lk najväčš[ podiel na úspešnom vy
znenf patrf realizáto rom. evyskyt li ~a žiad
ne problé my s nezvyklým .. podladcným" tó-

•• . ' 

Snfmka R. Polák 

nejde o syntézu medzi rockom a vážnou hud
bou, ale o maxi málne využitie možnoMí ná
stroja a o vyjadrenie dynamiLmu. 

Beneš je oponentom cesty naznačenej G i
jom Kančclim . ncs(lhlas í s psychologickým 
..naladením sa na strunu poslucháča" ako 
s údajným vyu1ívanrm lacných efektov: v ob
dobí všeobecných návratov a konfrontácií 
s históriou hľadá tiež in~pir<iciu v hudbe mi
nuloMi. Dokladom tejto tcndcncrc v jeho 
tvorbe ú sk ladby lludha pre J . S. pre or
cheste r - l 985. ll ~ogno di Poppca - l \184 . 
ktorá wcdčí aj o spomínano m zaujatí pre 
C'. Montewrdiho . ani tu v~aJ.. nejde o synté
zu. rrko skôr o implantovanie ~tarého princí
pu do nového my~lenia prostredníctvom citá-

Snímka D. Jakubcová 

vé (Burleska) či mcdrtatívne (Elégia). 
V podstate toto dielo obnažuje tvorivý diapa
zón skladateľa . Závisf však od toho, čo si 
z neho odnesieme . aké hodnoty mu prisúdi
me. Dnes. keď ~i o tvárame zapečatené d vere 
do Európy. mu~fme začať vnfmať hodno ty 
v iných kontextoch. Pootvárajme okná doko
rán a zbavme sa potuchlé ho vzduchu kraso
rečnenia . prcvcrme si opäť tzv. ko nštantné 
hodnoty, či zodpovedajú novým kontextom. 
Chceme byť predsa živou súčasťou nášho ver
ké ho kon tinent u a nic rezerváciou duchovne 
odizolovanou od oko litého sveta. Pusťme sa 
do de montáže falošnej hierarchie hodnôt, 
ktorá ochorela od Llej a p revrátenej ideoló
gie. Veľké umenie nepotrebuje svojich apo
logétov, hovor! samé za seba. 

IGO){ BERGER 

novým te rénom, naopak. nástroje zneli sýto. 
intonačne isto. Hráči perfektne zvládli p rob
lémy tvorby tónu , vibrá ta . realizáciu ozdôb. 
agogiky a mikroagogiky v rá mci fráz a väč
ších celkov, často vyťahovali do popredia 
špeciality rôzneho dru)lu (zádrže. prieťahy, 
a pod.). Ich výkon nebo l teda vyspelý iba 
z hľadiska remesla. ale aj z hľadiska filozofie 
interpretácie starej hudby. Slová uznania 
adresujem ex post aj vokalisto m (Kamila Za
j íčková, Marta Beňačková . Pavol Baxa. La
dislav Neshyba). Dojem z počutého záznamu 
bol naozaj veľmi prfjemný a verím, že pria
ma účasť na januárovej d vojici koncertov by 
ho mnohonásobne umocn ila . Bte raz sa 
ospravedlňujem za toto náhradné riešenie 
všetkým zainteresovan ým a súboru Musica 
aeterna d ržím pa lce do ďalších prfjemných 
bojov o ozdravenie interpretačného kvasu 
nielen v priestore obmedzenom štátnymi hra
nicami Ceskoslovcnska. 

IGO~ J AVORSKÝ 

Dôležitou súčasťou tvorby J . Be neša sú 
kompozície vokálne. Vo vSetkých je zre jmý 
auto rov cit pre prácu s vo ká lom. prirodzené 
vedenie a plastickosť formovania jeho línie. 
(Odkiaľ pochád za to to intuit ívne. prirodze né 
vedenie hlasu? Zo .. slovanského melodické
ho myslenia" a tým možno z osobitého vzťa
hu autora k slovenskému folklóru?). V slo
venskej hudbe je má lo skladateľov. ktorí 
podobným spô~obom vedia pracovať s hla
som. Kľúč - dve piesne pre bas a klarinet 
(1975). ll sogno di Poppca (1984) sú akoby 
novým využitím afektovej barokovej teórie. 

A last but not !cast: Benešova operná tvor
ba! Cisárove nové ~aty ( 1966). Skamenený 
( 1974). Hostina ( 1980) nesporne patria 
medzi hudobne i dramaturgicky najprogre
sívnejšic činy v oblasti slovenskej hudobno
dramatickej tvorby. Naprie k tomu, v posled
nom období , po uvedcnf autorových viace
rých komorných d iel , akoby sa rozplynu lo 
označenie .. operný skladateľ", ktoré Bcnešo
vi hudobná verejnosť prisúdila . 

V súčasnom . vše1ko prehodnocujúcom o b
dobr pouvažujme aj o to m . akým sa javf 
skladateľ, človek Juraj Beneš v zrkad le aktu
á lnych spoločenských krité rif. Myslím, že 
nikdy nebol lokajom, hoci .. šašov", kto r! sa 
stali lokajmi" (názov prvej situácie opery Ci
sá rove nové šaty) máme v slovenskej hudob
nej kultúre dostatok. Bo l vždy nositeľom 

moderné ho prvku v hudbe (svcdčf o to m aj 
jeho in iciat íva pri vzniku súboru pre súčasnú 
hudbu Yeni). J e prfto mný všade tam , kde 
o niečo ide . i keď neraz ide zdanlivo o boj 
.. s veternými mlynmi" a cieľ uniká. Vychá
d zaJÚC z kréda. vysloveného v opere Cisáro
vé nové šaty. je (rlohou umelca oživovať to. čo 
JC v ludoch mŕtve . čo je v histórii progresív
ne. zabud nuté. alebo rýchlosťou vývoja opo
menuté: ak sa to Bc ncšovi podarí. spln í po
slanie. ku ktorému bol predurčený. 



.... Carrei'IIS 
Silan mit der Seele 
(5...,. spieva() 
IWier VerJaa GmBH 
".,Mbeben 

.21. júl 1988. Prekrásny dei\ - je 
tomój deň. 
Dnes večer budem zase spievať. 
v mojeJ milovanej Barcelone ... 
det\, kedy chcem opernému svetu 
povedať : Pozrite sa, vrátil som sa, 
som zase med.:i vami živými ..... 
Týmito slovami začina kniha. pri
liehavcjšie povedané, spoveď 
umelca José Carrcrasa, kto rý vo 
vyte dvestostránkovej publikácii 

strhujúcim spôsobom odhalí prie
beh svojho ž ivota . ! ivota, ktorý 
osciluje medzi tým i najsl ncčnejší
mi výšinami svetového speváka 
a medzi utrpenim. pripomínajú
cim Danteho Inferno. vyvolaným 
zákernou chorobou. Prvá tretina 
tejto spovede je venovaná popísa
niu priebehu choroby. ktorá na 
viac ako 14 mc iacov znemožnila 
umelcovi vystúpiť pred obecen
stvo. V tomto období najhlbšej 
depresie a zápasu sa zrodila myš
henl.a - v prípade úspešného pre
konania choroby za ložiť nadáciu 
na vý~kum leukémie. Ďalšia stať 
spoved~ je venovaná detstvu , p ri
staviac sa pri udalosti. ktorá vyvo
lala u mladého chlapca vášnivú ra
dosť zo spievania . Ako päťročný 
videl film o živote E nrica Caru a 
so slávnym Mariom Lanzom. Hlas 

tenoristu a Vetdiho melódie ho 
očarili do takej miery. že s odušev
nením vyspevoval ne ustále svoju 
oblúbenú áriu La donna c mobi
le ... Po dvoch desaťročiach neskôr 
sa v úlohe vojvodu pred~tavil vie
denskému obcccn~tvu . Ako iróniu 
osudu spomína. že práve táto. viac 
ako tisíckrá t spievaná ária ~a mu 
nevydarila. (Zhodou o t..o lnost í 
vlastním jednu kritiku o tomto 
predstavení - poznámka recenzen
ta. ) 
Svoju spevácku karié ru začal ako 
osemročný, keď po prvýkrát spie
va l v rozhlasovom štúdiu - á riu 
z Rigoletta , a le v transkripcií pre 
de tský hlas. Na základe to ho 

Sní mka an:bfv Hž 

ú pe~ného vystúpenia dostal prvú 
ponuku na účinkovanie aj na javis
ku opery Teatro Liceo Barcelona 
v úlohe mladého chlapca v o pere 
Manuela de Fallu El retablo dc l 
Maese Pedro. K ,.dospelému·• de· 
but u na tejto scéne došlo neskôr, 
poto m, čo defimtívne zanechal 
štúdium chémie- na jar rok u 1970 
v úlohe Flavia v Belliniho opere 
Norma , keď titulnú po~tavu stvár
nila Montserrat Caballé. Korene 
ich nckaždod enného. úprim ného 
priate ľstva sa datujú teda od tohto 
spoločného vystúpcf\ia, dôkazom 
čoho je aj spoločné vystúpenie na 
scéne moskovského Veľkého di
vadla v septembri m. r . 
Od premiéry Donizettiho opery 
Lucrezia Borgia sa dá hovoriť 
o rozvíjajúcej sa svetovej kariére 
m ladého Spanie la, ktorý si počas 

Antonín Dvoiák: REQUIEM Op. 89 
Magdaléna H~óssyová, Vera Soukutiová, Jozef Kund
lák, Peter Mlkulá§ 
Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filbarmónia. 
Dlriaent Zdenek Ko§ler 
OPUS DigJtal Recording 93U 1883-84 

Dvofákovo Requiem nie je v koncertnej praxi takým obrúbc
ným a populárnym opusom ako rovnomenné diela Mozarta či 
Verdiho. To však nič neuberá na jeho umeleckých hodnotách 
a mieste vo svetovej orato riálnej literatúre; azda aj potvrdzuje 
skutočnosť. že iba mimoriadne diela sa ťažko presadzujú do 
povedomia ši ro kej verejnosti. O to viac treba privítať gramo
fónovú nahrávku tohto mimo riadne cenného, vo svojej ľud
skej i umeleckej výpovedi vzácne l{lbokého diela. Dvofá kova 
invencia tu nehýri gejzírom nádherných melódir . dôsledne vy
chádza z funkčnosti fo rmy a jej jednotlivých čast í. Vo svojom 
Requiem sa Dvorák azda najdôslednejšie usiluje odpútať od 
akýchkoľvek vzorov, zostáva sám sebou. zakotvený v d omá
com pri rodnom i kultúrnom e tniku, pohrúžený do sveta svojej 
oddano ti. Je to skutočné rozjímanie o posledných veciach 
človeka. l napriek nábožen kému textu a skladateľovej hlbo
kej" viere nic je to liturgická hudha. ale hlhavá. z najskrytcj
~ich zákutí vyvierajúca meditácia . ktorú tba miestami preru í 
majstcr-symfonik jasnejšfmi a svetlej ím i o rchestrálnymi far
bami. 

krátkych šiestich sezón vydobyl d o
movské právo na všetkých dôleži· 
tých operných scénach sveta. V ro
ku 1976 sa stretol po prvýkrá t 
s Hc rbertom von Karajanom. kto
rý ho angažoval pre Salzburg na 
tenorový part vo Verdiho Re
quiem. T ým sa začína ich intenzív
na spo lupráca až do ochorenia 
umelca. Tejto plodnej a krásne j 
spolupráci a samotnej osobnosti 
Kara jana je venovaná jedna z cen
trálnych kapitol. Z tejto kvázi glo
rifikovanej spolupráce s Karaja
nom sa vyvinie najpodstatnejšia 
úvaha, kto rá je vlastne jeho ume
leckým krť!dom. Je tu detail
ne analyzovaná podstata jeho 
umeleckého vyznania. zhr
nutá v troch základných poj
moch: srdce- rozum - hlas ... Iný
mi slovami povedané. srdce diktu
je city, rozum kontroluje ich prie
beh a hlas pomocou techniky za
vŕš i celkový .. techno logický pro
ecs" spievania. Z tohto myšlienko
vého kruhu vyplynie potom aj je· 
ho ars poctica: s dušou spievať. 
V ďalších kapitolách hovorí o svo
j ich názoroch , o repertoári, o de
butoch- ako kuriozitu uvádza svoj 
prvý a súčasne aj posledný debut 
.. za železnou oponou". keď v roku 
1971 spieval v Prahe Alfréda vo 
Verdiho Traviatc. Ďalej hovorf 
o svoj ich najobľúbenejších posta
vách (sú nimi Rodolfo a Don José) 
- o problematike rcžijno-ccntric
kých inscenácií, o aku~tike, o kri
tike, o voľnom čase medzi vysttl· 
peniami, o vzťahu ku kolegom -
(zaujímavý moment .. urovnala" 
jeho choroba súperen ie s Placi
dom Domingom, dôkazom čoho 
bolo ich spoločné vystúpenie na 
poslednom Opernballc vo Viedni), 
ako aj o speváckom doraste. Na 
konci spovede sa opäť vráti do ro
ku 1988. Dojímavým spôsobom 
spomína svoje prvé vystúpenia po 
,.znovuzrodení" v Barcelo ne, vo 
Verone. vo Viedni , v Sale Nervi 
vo Vatikáne a po tom už d ívajúc sa 
dopredu hovorf o pe~spcktivach 
budúcnosti, o návra te do gramo
štúdií. kde sa zrodia jeho najnov· 
šic nahrávky - tretia verzia To ky 
v Budape ti, Samson a D alila 
v Mníchove. 
Výprava knihy je krásna, viac ako 
tri tucty čiernobielych, no unikát· 
nych fo tografií , chrono logický sú
pis repertoáru - celkove 44 teno
rových postáv ako aj kompletný 
11 podrobný prehľad doterajšej dis
kografie Josého Carrcrasa. 

JOZEF VARGA 

Daniel Snowman: 
Placido Domingo, 
1989 Zenemiik.ladó, Budapest 

Vysloveným hitom predvianočné
ho knižného trhu v Budapešti bola 
publikácia vydavateľstva Zene
miikiad ó z pera anglického hudob
ného spisovate !a a kritika Daniela 
Snowmana - Placido Domingo. 
Z hodou okolnosti bola tu možnosť 
bezprostredne za sebou čítať o ži· 
vote Carrerasa a Dominga. Po in-

tímncj. koncentrovanej a ú prim· 
nej spovedi Carrc rasa. Snowma
novil kniha o Domingovi sa javila 
ako impozantná olejomaľba v štý· 
le Rubensa v pompéznom baroko
vom blond elovom rámc. SJ>oloč
nou charakteristikou oboch prota· 
gonistov je .. iba" to. že vi\Snivo 
milujú spev a sú jeho majstrami . 
Snowman je rutinovaný majster 
pera. p roblematiku ovláda per
fektne, do posledných detailov. 
Miesta mi je jeho rozprávanie zby
točne rozvláčne; je to ~kôr určitá 
poplatnost' vkusu tej najširšej čita
teľskej obci. Dielo je vtipne ko nci
pované, jeho jednotlivé kapitoly 
pripomínajú štruktúru hudobného 
javiskového diela. Rozprávanie sa 
začína .. predohrou". potom na~le
duje päť ... medzihrami" pospája
ných .. dejstiev·· . Samotný úvod 
pripomína atmosfé ru operného 
p redstavenia . jej hlavnou témou 
je stručný životopis umelca. až do 
začiatku osemdc~iatych rokov. 
Prvé .. dejstvo" je venované vystú
peniam v New Yorku. v slávnom 
Central Parku , kde Metropolitná 
Opera uvádza svoje každoročné 

bezplatné pred tavenia pre ti~í
ce záujemcov. Na tejto o tvore· 
nej scéne spieva l Cavaradossiho 
a o niekoľko týždňov už Othella 
na festivale v Brcgenzi. Druhé 
.. dejstvo" už svoj im titulom Pre 
večnosť. prezrádza, že nás zavedie 
do tajuplné ho sveta nahrávacích 
štúdií a ateliérov, kde sa zrodili 
Domingove operné nahrávky ako 
aj snímky. dokumentujúce jeho vý
lety do oblasti populárnej hudby. 
Tretia. najhodnotnejšia časť celé
ho diela je venovaná vystúpeniam 
v milánskej La Scale, na javisku 
Metropolitnej opery a na ~céne 
londýnskej Covent Garden o pery. 
O histórii a o každodennom živote 
týchto troch klasických centie r 
operného umenia uvádza Snow
man vera podrobností a d ôležitých 
údajov. podrobne sa zmieňujúc aj 
o partneroch Placida Dominga. 

Ústrednou témO\! ~tvrtého .. dej
stva" je rodné Spanicl~ko. respek
tíve Domingovo vystúpenie v Bar· 
cclonc. v Madride a nauičanic -
v malom, andalúz~kom mc~tcčku 
Ronda - aj u nás uvedenej filmo
vej adaptácie o pery Carmen. Po
~ledné dejstvo zavedie čitateľa do 

·sveta televíznych a populárnych 
show-programov. poto m prcd~ta· 
vujc maj~tra ako dingcnta v pred
vedení Straussovho Ncto picra 
v Covent Gat d en a konečne na ja
visku viedenskej Staatsopcr. kde 
ho tiež o~lavovali v úlohe Dona 
Josého v Bizetovcj Carmen. Témy 
.. medzihier" sú venované úvahám 
o umelcoch. štúdií o tcnorbtoch . 
polemike o súperení medzi umel
cami, o súčasnej .. zlatej é re" oper· 
ného umen ia. Epilóg obsahuje ~é
riu sedemnástich čiernobielych 7á· 
berov z Domingovho vy~túpcnw 
v Budapešti. keď v aprHi roku 
1987 spieval Radamcsa vo Verdi
ho A ide. Kladom auto ra je. že b(;z 
zbytočnej glorifikácie do k<\že na
črtnúť sympatický. privátny profil 
umelca . 

JOZEF VARG/\ 

Na prelome rokov 1989-90 vyšla 
vo vydavatc!stvc VEDA dvojdiel
na ENCYKLOPÉDIA DRAMA· 
TIC KÝCH U MEN I SLOVEN
SKA. Rozsiahlu encyklopedickú 
publikáciu, prvú svojho druhu 
u ná~ . pripravil Encyklopedtcký 
ústav SA V so širokým kolektívom 
spolupracovníka' z o blasti divad
la. opery a baletu, spevohry, fil· 
mu , rozhlasu a televízie. Encyklo
pédia zachytáva celú obla~ť jed
notlivých dramatických druhov 
a žánrov, ako ~a fo rmovali a kry~
talizovali predovšetk5m v priebe
hu nášho storoČia. Encyklopédia 
má všetky prcdpokldy na poskyto
vanie p raktických a vecn) ch infor
mácii pre naj~irší okruh Láujem
cov o dramatické umenia. 

·mJ-

kej koncepcii, v k torej aj menšie či väčšte vokálne sóla stávajú 
sa kompaktnou súčasťou celostné ho hudobné ho procesu. Po 
znajúc takmer celú Košlcrovu gramofónovú produkciu . po 
niekoľkonásobnom vypočutí reccnzovanej nahrávky nadobú
dam stále presvedčivejší pocit, že ide o jeden z vrcholov Koš
lerovho interpretačného majstrovstva. Azda len zvukové o b
medzenosti štúdia a gramofónovej snimky ncumo2ňujú na
p lno vyznieť zvu kovej a d ynamickej amplitúde partitítr y (ako 
nádherne by to vyznelo v akusticky kvalitnej katedrá le). A čo 
obdivujem najviac u Košlerovho majstrovs tva. to je jeho 
schopnosť obdivuhodnej vnútornej t..onccpčnej ko ncentrácie. 
ktorá nie je narušená ani takým dlhým časovým p ricMorom , 
aký si vyžaduje takáto rozsiahla nahrávka. 

Opusovská gramofónová nahrávka to hto rozsiahleho diela , re
alizovaná v časovom rozpätí roka (1987-88). svedčí v prvom 
rade o dôkladnej prfprave dirigenta Zdeňka Košlera. Považu
jem ho za jedného z najlepších znalcov Dvofákovho diela vo 
cvPrnvvrh reláciách a cho štúdium skladateľových nálov 

a aute ntickosti tohto veľkého českého majstra. Dokázal to už 
n a viacerých opusových nahrávkach (najmä komplet Dvofá-
kových fómí a i.). Košlcr interpretuje Dvofákovo dielo 

S Košle rovou koncepciou a interpretačnou disciplínou ruka 
v ruke ide aj výkon Slovenského filharmonického zboru (zbor
majster Pavol Procházka), ktorý hodno tím taktiež ako jeden 
z naj lepšieh v doteraz realizovaných a vydaných nahrávkach . 
i plasticky a muzikantsky plnokrvný. zvut..ovo farebný výl..o n 
orchestra SF. Na kvalitnej realizácii diela sa vynikajúcimi spe
váckymi výkonmi podieľa aj sólistické kvarteto Magdaléna 
Hajóssyová, Vl!ra Soukupová, Jozef Kundlák a Peter Mikulá.š, 
kde však predsa len výkon a hlasový materiál našej sopranist
ky (a schopnosť jej presnej intonácie) je o poznanie v popredí. 
Rád by som pri tejto príležitosti ocenil aj prácu hudob ného re
žiséra Leoša Ko márka i vkusnú obálku Juraj a Linzbotha. 
O tom, že táto nahrávka bude ozdobou opu,ovského gramofó· 
nového katalógu nepochybujem. ani o tom . že p.1trí k význam
ným dramaturgickým počinom. O osudoch tejto nahrávky 
smerom k domácemu a zahr<Jničnému poslucháčovi bud(• všal.. 
už rozhodovať fudia a nic náhody. A bolo hy ~kodou. keby tá· 
to cenná nahrávka skončila v sk ladových regáloch . 

ako epické v jednoliatej zvukovej a dynamic- MARIÁN JURfK 
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Pri písaní týchto r iadkov mi , 
žia ľ , ne napadol žiade n o riginálne j
ší titul. V danom prípade by snaha 
po originalite bola i tak zbytočná , 

veď použitá biblická otázka je do 
statočne výstižná pre hraničn~ si
tuácie , po našsky vyjadren~ o táz
kou .. kam z konopí". Teda , quo 
vadis, Komo rná o pera? - pýtali 
sme sa naposledy po premié rovom 
omyle Paisie llových Astro lógov 
(v o któbri minulého ro ku bez jedi
nej reprízy!} a tú istú o tázku si kla
die me i dnes , bezprostredne po 
osta tnej pre mié re súbo ru . Aj tá to 
totiž vyvolala p redovšetkým roz
paky a znovu rozjatrila dosia ľ (od 
založenia KO v ro ku 1986) neuza-

mala stať erbovým identifikat'ným 
znakom súboru a súbor ako taký 
potrebnou, názorovou a estetickou 
a lternatívou "veľkej" opery. 
Toľko programové vyhlásenie 

dramaturga súbo ru . inšpirované
ako už bolo naznačené - problé
mami v to m čase chystanej insce
nácie Mozarta . Hlavným handica
pom tohto vyhlásenia (a to si už 
uvedomil autor v uvedenom člán
ku} je možnosť je ho bezprostred
ného porovnania s výsledkom. J a 
však považujem dramaturgove 
úvahy navyše za nedostatočn~ . 
a to v tom zmysle , že opomenul 
problém už spomenuté ho sólistic
k~ho apa rá tu . kto rý je v prípade 

najmenšom diskutabilné- J . D .). 
tvorcovia však nechcú byť poplatní 
dobe a navyše sa im ,.pred očami 
stá le vybavuje malý chlapec , ktorý 
v prítmí svoje izb ičky sedí za čem
balom a predstavuje si dej budúcej 
opery" (Hro nec). A ta k sa napo
kon málo dramatická epizóda zo 
života rímskeho tyrana Luciusa 
Cornelia Sullu mení na sladko d o
jemnú, o nič dramatickejšiu osla
vu zázračného dieťaťa - Wolfíka , 
ktorému .,poučený" Silla v závere 
die la slávnostne odovzdáva sym
bolické žezlo- vavrínový veniec . 

A aby bol výsledný inscenačný 
tvar okrem pridaných detských či
no herných postáv Wolfíka a Na-

Quo vadis, Komorná opera? Zfava: F. Malatlnec (Lucio S illa), l. Nesh ybová (Giunla) a J. Ďurdlak 
(CecUio). S nímka D. Jurkovič 

vretú diskusiu o potrebe súboru 
a ko tak~ho . V kuloároch sa hovorí 
o jeho inte rných probl~moch , 
z oficiá lnych prameňov vieme 
o zmene na poste šéfa ( po .. no
vembrovo m" odchode J . Rev a lla 
a krá tko m pôsobení dirigenta 
M . Vacha sa uja l tej to funkcie re
žisé r M . Fischer}, na základe vlast
nej , diváckej skúsenosti však cíti
me , že otázka ďalšej existencie 
KO spočíva výsostne na dramatur
gii a sólistických kádroch . 

Túto tézu do istej miery po
tvrdzuje i článok dramaturga KO 
Ivana Hronca: Ko mo rná ope ra -
a lternatíva , publikovaný v tohto
ročnom 4. čísle Dialógu , teda 
betprostredne pred spomínanou 
osta tno u prem ié rou - operou Lu
cio Silla od W. A. Mozarta (17. 
a 18. 2.). Pán Hro nec v 1'lom infor
muje o príprave to hto problé mo
vého Mozartovho javiskového 
opusu , aby na základe nastolenej 
o tázky, súvisiacej s uchopením 
diela , predostrel ,.ideové zdôvod
nenie existencie Komornej ope
ry" . Okre m diel , kto ré sú pre ver
ké divad lá ne:zau j ímavts 7 hradiska 
"personálnej" veľkosti (malé sólis
tiek~ a o rchestrálne obsadenie) sa 
domnieva , že KO by mala hľadať 
nové možnQsti úprav a inscenač
ných postupov pri takých dielach , 
kto ré sú v pôvodnej podobe pre 
javiskov~ uvedenie nezaujímavé. 
Takáto špecifická dramaturgia, 
podstatnou úpravou diela smerujú
ca k jeho "znovuzrodeniu", by sa 

Záber z predstaverua • 

dramaturgie podmienko u sine qua 
non . Pozrime sa teda , aký výsle
dok sa podpísal pod nepochybne 
dobre mysle ný projekt. 

,.O pera má hneď niekoľko váž
nych hudobno-dramatických ne
dostatkov'· - píše pá n Hronec. 
A my dodajme, že okrem nich -
t. j . neúnosnej d(žky a slabého li
b reta potrebuje navyše kvalitných 
sólistov. Veď i bulletin uvádza, že 
Mozart šil party na mieru - v prí
pade hlavných predstaviteľov Lu
cia Stllu to boli dvaja z naj lepších 
ta lian kych umelcov. Laik teda 
ťaž.ko nájde dôvod pre uvedenie ta
kéhoto diela za reálneho stavu sú
boru , d ramaturgia sa však v duchu 
vyššie uvedených ideových či pro 
gramových zásad do d ie la predsa 
len púšťa, ku slovu sa dostáva pe
ro , dfžka sa z údajne temer päť ho
dín mení na cca tiO minút (úprava 
l. H ronec a J . Krčméryová), secco 
recita t ívy sú na hradené ,. význa
movo maximál ne zhusteným ho
vore ným slovom [v s lovenčine, 
nie kedy i úrovne vety Môj strach 
je väčší od teba! či veršíka: Trasú 
sa paláce (d esia sa tyrani/ pastie r 
je pokojný) láska ho ochráni -
J . D . ), ktoré uvedie a pred staví 
v taliančine spievané á rie" (H ro
nec) a do takého to "pripravené
ho·' diela sa môže pustiť režisér . 
Dej údajne ponúka veľmi efektnú 
a jednoduchú paralelu s dnešnou 
spoločenskou situáciou : mocenský 
boj. náhla zmena stanovísk , atď. 
( toto tvrdenie považujem za pri-

nerle ešte o čosi komplikovanejší, 
hosťujúci režisér K. Brožek p riná
ša na javisko kfbové bábky , neži
votných dvojníkov vystupujúcich • 
hrdinov. Výsledo k? - Paralelná 
d ejová dvojpásmovosť a v prípade 
hrajúcich bábok i trojpásmovosť, 

na javisku jednoducho neúnosná 
a teda i zbytočná. Tu totiž jedno 
značne platí , že divák sleduje zra
kom účinkujúcu , t. j. spievajúcu 
(v činohre hovoriacu) postavu . 
Dobrých 90 percent Wolfíkových 
akcií sa minulo účinkom ( a to bol na 
javisku resp. vľavo na rampe - aby 
pred sa len nezavadzal - po celý 
čas) a rovnaká škoda bola i pre
krásnych, iba čiastočne využitých 
bábok (H. Cigánová a. h.). K tomu 
všetkému si je treba premyslieť 

dusivo preplnenú scénu popla tnú 
neskorobaro kovej o pere (V. Su
chánek a. h .) a kostýmový babylo n 
(H. Cigánová), tak typický pre di
vad lo 18. storočia (3 typy kostýmu 
-antický, turecký a dobový, je po
užitý buď v čis tej podobe , a lebo vo 
vzájomnej ko mbinácii). Potiaľ 
aspoň v kontúrach vizáž dramatur
gicko-inscenačnej zložky. o kto rej 
sa domnievam, že je nedostatočne 
presvedčivá na to , aby sa sta la er
bovým identifi kačným znako m 
KO. 

V úvode som vyslovil myšlien
ku , že determinanto u d ramaturgie 
každého operné ho súboru je kvali
ta sólistického kádru , ktorý v ko
nečnom dôsledku - či sa nám to 
páči alebo nie - by mal byť (a dú-

fajme, že v budúcno~ti i bude) 
o ným IMPRIMATUR figuru júcim 
či absentujúcim v záhlaví jeho čin
nosti. Budú to vyžadovať nielen 
ničím nepodplati teľné eko nomic
ké mechanizm y, a le i - verím - už 
nielen iba proklamo vaná, a le sku
točná starostl ivosť o kvalitu našej 
duchovne j a teda v nepo ledno m 
rade i esteticke j stravy. To je však . 
zdá sa, ešte stá le hud ba budúcnos
ti; ako vidieť, ešte stále môžeme 
namiesto investovania utrácať, na
miesto tvore nia pevných základ ov 
stavať na piesku, a to často i dom
čeky z karát. Veď ako ináč možno 
označi ť uved enie titulu , vyžaduj ú
ceho dvoch tenoristov (Cecilio 
a Cinna) , s ved omím , že v sú bore 
absentujú? Mozartovský po kus 
J , Ďurdiaka a I.:. Kizeka predsa 
nemožno brať vážne a F. Mer
heim, handicapovaný o bjemo m 
svoj ho hlasu , i naprie k snahe o 
štýlový p rejav zo~ta l kdesi na po l
ceste. Výkon F. Malatinca v ro li 
Lucia Sillu bol poznačený snahou 
po dramatickošti , výsledko m však 
bo lo hlavne nekultivova né fors íro
vanie. Ú lohu Celie naštudovala 
skúsen á E. Seniglová a Z. Vaseko
vá. Výkon o boch dám - napriek 
výraznému kvalita l ívnemu rozdie
lu v prospech Se niglovej - spája l 
vážny in terpretačný nedosta to k : 
absolútna nezrozumitcfnosť spie
vaného textu . H lavnú ženskú po
stavu . Giuniu . stvárnila l. Neshy
bová a hosťujúca H. Scherková. 
O sobne považuj em za plno hod-

no tný tak po technickej ako i výra
zovej stránke výko n I . Neshybovej 
(nedomnievam sa však . že je pre
durčená práve pre Mo zarta} , suve
r~nna. no technicky nic vždy pre
svedčivá H . Scherková dokázala 
(naprie k niele n môj mu údivu) 
strhnúť návštevníko v 2. premiéry 
k frenetické mu potlesku. K vôli 
úplnosti spomeňme ďalš ích úči n
kuj tícich : l. G alamboša aJ . Ričov· 
ské ho (Wo lfík). J . l vančíkovú a L. 
Pokojnú (Nanerle ) . v ďalších čino
herných postavách V Sadílcka 
(Auffdio ) a hosťujúcich M . Cc rbu 
a poslucháča VSMU J . Peťka v a l
te rno va nej úloh~: Principála . 

A k sa dívame na Lucia Sillu 
7 hľadisk a vývoja sú boru KO, za
znamenali sme výrazný kvalitatív
ny posun, a lo v orchestrálnom na
študovaní pod taktovkou M. Va
cha . Orchester znel štýlo vo čisto , 
presne. až pregnantne a výrazovo 
bo hato (pochopiteľne . nakoľko je 
to v možnostiach klasicistickej 
hudby). Spoľahlivým partnero m 
mu bol ll-členný zbo r . zostave ný 
z členov súbo ru Technik . 

Toľko teda na margo ústrednej 
o tázky recenzie - quo vadis, Ko 
mo rná o pera . Pevne ve rím , že je 
vyslovená na stránkach odbo rnej 
tlače posledný raz. Lebo po nej by 
už zá konite nasledovala s íce tiež 
la tinská. a le vyznením oveľa ne
príjemnejšia výzva : quo usquc 
tandem abutc re .... 

JURAJ DóSA 

Ako inscenujeme Giselle? ale rcze rvne vyrovnala Irina Cierniková. 
Po dala vypätý. výsostne pro fesionálny vý
ko n . dosť výrazne pred 1lranicam i svo jich 
možnost í. Nemožno to však povedať o a lte r
nujúccj Kvetoslave Klenkovej, ktorá okre m 
výrazného typu; u prezentovala veľmi má lo 
to ho. čo by j u legitimovalo interpretovať te n
to náročný part . 

Výtvarné riešenie bale tu v tradicio nalistic
kých S(lradniciach realizova li scénograf Vla
dimír Suchánek a kostýmová výtvarníčka 
Gabr iela Duchoňová. Orchester pod taktov
kou Adolfa Vykydala podal tandardný vý
kon, tem povo d e te 11ninovaný dianím na sc~
ne. 

S núnka D. Kmin1aková 

Alonsovej choreografická faktúra nesúperi 
s pôvodnou perrotovsko - coralliovskou for
m ou . Práve naopak. Až na isté deta ily zostá
va na úrovni jej dôslednej konzervácie , pu
risticky zachovávajúccj hlavne autentický 
sta rý štýl. Na jzásadnejšou zme nou v porov
na ní s originálo m je nahradenie tzv. Dedin
ského pas de deux z l . de jstva tancom desia
tich priateľov- štyroch mužov a šiestich žien. 
C ho reogra ficky ide o bravúrnu benefíciu na 
počesť jej Veličenstva "klasickej techniky" , 
ktorej krko lo mné nástrahy presvedčivejšie 
a hlavne synchró nnejšie prekonávali muži 
( Igor Holováč , Mário Radačovský, Jurij 
l. Vasilenko , Michal Mikeš, Juraj Siška). 
Alonsovej textácia je naj menej prierazná 
v traktovaní pantomimických scén v prvom 
a na začiatku druhého dejstva. Sú vystavané 
v patetizujúcom kfči vypätého, nesúčasného 
pantomimického prejavu , takže zákonite vy
znievajú formálne a dosť primitívne. Druhé 
dejstvo , modelovo s te lesňujúce štýlový kód 
tzv. ballet blanc s jeho typickým romantic
kým o paro m a é terickými ženskými zbormi , 
pôsobí na dnešné ho diváka ako nudná lekcia 
z histó rie baletu , avšak remeselne erudovane 
naštudovaná a chvályho d ne , štýlovo čisto in
te rpre tovaná. 

vať sa s nimi dostali hneď tri m ladé baleríny. 
Tanec prvej, ako sa zdá , pre party ro mantic
kej proveniencie vhodne d isponovanej Nory 
Martinkovej-Gallovičovcj ma najviac nad
cho l. Je svieži , samozrejmý, ľahký. hravý. 
Interpre tka nehľadá romantickú výrawvosť 
tanca vo formálnej virtuozite, žobrúcc j bez 
hanby o aplauz, či v štýlovom manierizme . 
ktorý má p redovše tkým historické dimenzie , 
a le v obsahovosti pohybu, v intenzívno m 
pohybovom prežitku. anulujúcom bariéru 
medzi technikou a výrazo m. T vorivý rubiko n 
romantickej štylizácie suver~nnc zvládla aj 
druhá Giselle , nová só listka súboru Soňa Zej
dová, kto rá predtým pôsobila nanajvý~ 
úspešne šesť sezón v Státnom d ivadle v Brne. 
Tancuje presne , na plný register. bez jediné
ho technického lapsusu , možno trochu he rec
ky menej reflexívnejšie . Úspešný krst má za 
sebou aj minuloročná absolventka HTS Jana 
Jurčová , ktorá vzhľadom na svoj ve k a scé
nické skúsenosti rozhod ne svoj zápas s posta
vou G iselle neprehrala. 

Co skonštatovať na záver? Nechcem po 
pravovat klasiku . Ne patr!m k o po zfcii klasic
ké ho baletn~ho fondu , u kto rej ide a priori o 
vzťah .. pe r non ... Cudzie sú mi však aj zasle
pené glor ifi t.. uj úce praktiky. Dom nievam sa, 
že bale tná klasika typu Giselle. Labutieho ja
zera, Márnej o patrnosti, Coppélie, atď. má 
právo na priesto r v repertoári ba le tných sú
borov. pre tože rvorí základňu kontinuity sve
tovej choreografickc j kultúry. Nic však vo 
fo rme tabuizované ho, do seba uzavre tého, 
neme nného pokladu , vlastnosti kto rého vy
plývajú iba z neho samotného , ale ako ume
lecko -histo rická hodnota, kto rá zákon ite 
predpoklad á tvorivú revíziu z pozícii dnešnej 
e~tetickcj a ktuality. 

S pie to u. Je mo žno príliš vágne , odpove
dať na otázku takto , jedným slovo m , a le čo 
robiť. je to tak. Insce nuje me Gise lle A . Ch . 
A dama -tento - ,.éclat" romantickej choreo
grafickej kultúry - ako všetci apo logéti ,.ni
čím neotrasitcfných" pozlci! baletnej klasi
ky. Uvádzame ju , mimochodo m piatykrá t v 
histórii bale tu SND ( 1926 - A . Viscusi , 1956. 
1966, 1975 - J . Zajko) . v tradicionalistickej 
optike , ako ~týlovo presnú konzervu, priro
dzene v najlepšom o bsadení a s impozant
ným nasade ním. Tentokrát sme vSak rezig
novali na deskriptívnu službu ve rtie ,.cára 
ruskéh o bale tu" Márius,a Pctipu a vsadili sme 
na kubánsku verziu , ktorej auto rkou je tan
cujúca legenda kub ánskeho bale tu , p rimaba
lcrina Alicia Alonso . Na bratislavskej scéne 
ju naštudoval baletný majster a pedagóg Bal
let Nacio nal de Cuba, Joaquín Ba ncga$. 

Bale tný súbo r SND je v posledno m období 
rozochvievaný tlako m generačnej výmeny. 
G iselle som preto prijala nielen ako atestát 
je ho profesio nality a tvorivej mobilnosti, a le 
aj a ko ideálnu príležitosť p re etablovanie če rst
vých ta le ntovaných posíl. 

Úst redným nervom baletu je prirodzene 
postava Giselle, excelentný part , ktorý má 
vysoký koeficient obtiažnosti , čo do techni
ky, fo rmy a štýlu klasického tanca. Navyše 
nad ním visia ako Damo klov meč tradício u 
pe trifikované pdsne kritériá inte rpretácie 
a možnosti komparácie. Príležitosť oooaso-

Me nej iskrivo dopadli interpreti hlavnej 
mužskej figúry . Albrecht Li bora Vacullka 
stojí ako obvykle na sebaistých , .. dansant
ných .. no hách , v našom kont exte kvalitatívne 
špičkových. Napriek to mu sa však nemôžem 
ubrániť dojmu, že mu v poslednej dobe akosi 
oťaželi a zneistel i. čo nedokázal zaret ušovať 
ani pre neho tak typickým art istným ,.vyhrá
vaním". Debut minuloročného absolventa 
HTS Mária Radačovského prebeho l bezbo
lestne, s náporom chl apčenskej 1íprimnosti 
a perspektívou nemalých talentových mož
ností. Mene j úspešné ťaženie má za sebou 
tretí Albrecht , Jurij l. Vasilenko, ktorý v po
rovnaní so svoj imi kolegami zjavne ťahal za 
kra tší koniec v technickej čistote i v celko
vom tvarovaní postavy. 

Pár d esia tok fajnšme krov , opáJajúcich sa 
kulto m formy. technickými a šrýlovými para
metra mi mterprc tácie rozhodne nové naštu
dovanie zakonzervo vanej G iselle privítalo. 
Do divadla však prichád za hlavne nezain te
resovaný divá k , laxn ý k baletomanským pro 
blémo m. ktor~mu cesta v .. kočiari minulosti" 
pripadá nanajvýš nudná a zarastená ma
cho m. Pocit o nej ušlachtilej akademickej nu
dy prenasledoval aj mňa , ale pre tupovala ho 
istá dávka rešpe ktu k rea lizačnej energii p á
na Bancgasa a celého ba le tného súboru. 



SlÁVNOSTNÝ KONCERT. Pri prí1ež1-
loscl deslaleho výročia založenia Hudobnej 
1 lm~nej §koly v Bralislave sa v Dome kul••rr v Dúbravke konal 14. februára t. r. slá,·
IOSCný koncert, na klorom sa predstavili 
flacl lrellch až ôsmich ročnfkov, §tud~Qúcl 
klasický a ľudový lanec. V slede pôvabných 
l taa~e nliročných ~íslel predviedli ukážky 
z lncličného klasického baletného repertoá
ra a ľudové lance v choreografii Scefana No
sMa a Juraja Kubánka. ZanletenosC' a láska 
k vyvolenej profesii bola badateľná na kaž
dom z účlnktijúcich, klon eod cleľavedo
II)'ID 'edením pedagógov HTS dosahtijú po
zoruhodné v}'Siedky. Prlnosom v tom zmysle 
bolo 11.1 polročné pedagogické pôsobenie Ta
lillY P. J akovlemvej z Mosio'y, ktoré sa pre
jadlo na mimoriadnej kulllvovanosti taneO
ného prejavu. Čoraz väč§( zátijem o §túdium 
u tejlo §kole umolň~Qe spnsniC' kritériá vý
btru uchádzačov úmerne k neustále sa zvy
l týúclm polladavkám divadiel i profeslonál
n)'ch súborov ľudového tanca. V závere prvej 
časti koncertu predviedli §tud~Qúcl 7. ~ní
kl nú-očné Grand pas z baletu Paqulta, kto
nm vzdali poctu člnorQdej práci svojej pro
fesorky, zakladateľky profesionálneho ta
n~ného §kolstva na Slovensku Eve Jaczo
vej, ktorá v týchto dňoch oslávila okrúhle li
'Oinéjublleum. A. P. 

ORGANOVÝ KONCERT IVANA SOKO. 
IA 28. 2. V PRIEVIDZI sa uskutočnil na po
nmle Miestneho odboru Matice sloven
skej. Táto mala v úmysle systematicky reali
zovať organové koncerty v piarlscickom kos
tole pre jeho mimoriadnu akustiku a Ciel 
pre 'efký zátijem prievidzského obecensiYa 
o organovú hudbu ul pred 20 rokmi. Pome
l'}' dak umlčali Maticu slovenskú l organ. 
Hosťovanie zasl. um. l. Sokola ul na novom 
organe, dokončenom v minulom roku, bolo 
renesanciou koncertných podtijaH tohoto 
druhu. Umelec za~Qal brilantnou lnterpre
lk!ou a priliehavo volenou dramaturgiou. 
Do programu zaradil diela na§lch súčas
n)'Ch skladateľov J . Podprockého: Suita 
chorelca, J. Parlka: Pastorale a J. S. Bacha: 
Fanlúia - Concerto G dur, Chorálové pre
dohey a Prelúdium a fúga D dur. Nový organ 
1 'l1tlkll.iúce akustické podmienky, umocne
né krásou barokovej architektúry, sú pred
pokladom cfal§leho rozv(jania koncertnej 
tradície v tomto kostole. E. L. 

PRIAZNIVCOM DYCHOVE.I HUDBY. 
Koncom januára sa v Bratislave konala us
lanovtijúca konferencia Zdrulenla dycho
'Ých hudieb Slovenska. Táto samostatná do
bro,·ofná zá~Qmová a kultúrna organizácia 
bude zdrulovaC' nielen členov dychových 
hudbleb Slovenska, ale 11.1 priaznivcov tejto 
útýmo,·ej umeleckej činnosti. Základným 
Wrlerom zdrulenla je slúžiť potrebám roz
,·oja amatérskej l profesionálnej dychovej 
hudby na Slovensku s cieľom komplexne 
rldlť nahromadené problémy v tomto žánri. 

Zdrulenle bude organizačne podchytávať 
detky dychové súbory Slonnska a podporo
,.( vznik nových, rozvíjať detské a mládel
nícke súbory, poriada( celoslovenské a regl
oaálne prehliadky, vrcholné pod~Qatla dy
chonj hudby, realizoval edičnú, propagaO. 
nú, reklamnú, agentážnu, vydavateľskú čin
nost, odbornú pomoc súborom a ďal§le ak
lhity. ZDHS bude napomáhal rozvoju dy
chov)·ch hudieb Slovenska metodicky, u
smerňovať Ich Interpretačnú, dramaturgic
kú, umeleckú, ekonomickú a organizačnú 
úronň. Bude vyv(jať úsilie na celkové po
zddhnutle dychovej hudby u nás a napomá
ut jej uplatnenie v oblasti kullúrnospolo
čenského llmta doma l v zahraničí. 

Pritomní delegáti zvolili t~~Jným hlasova
ním za predsedu združenia hudobného skla
dateľa Adama Hudeca a PredsedníciYo 
združenia. Umeleckým riaditeľom Stredis
ka združenia sa stal Miroslav Iňa. 

-gJ-

WBICA SESTÁKOVÁ, profesorka spevu 
u fiUnskom konzervatóriu, nás 13. februára 
po talkej chorobe naYldy opustila. V Žiline 
pôsobila od roku 1957, niiJprv na Vy§§ej hu
dobnej §kole a neskôr na konzervatóriu. Bola 
zakladll.lúcou členkou speváckeho oddele
nia a jeho dlhoročnou vedúcou. Za tridsat'
d\a rokov húževnatej pedagogickej práce vy
dlo~á~'llla desiatky k~aUtných absolnntov, 
klori pôsobia na rôznych postoch na§ej hu
dobnej kultúry a §kolsiYa. S úctou spontfna
•e na jej pedagogické miiJstrovsiYo, skrom
nost a šľachetnosť. K. Cenko,·á 

v 

on 
Len nedávno sme si na stránkach našich novín pripomenuli sedemdesiat rokov 

existencie Konzervatória v Bratislave. V článku venovanom jubileu vyzdvihol Ján 
Albrecht nielen význam §koly ako n~stariieho hudobného učill§ťa, ale poukázal 
~ na viaceré problémy, súvisiace n~mä s postavením §koly v sústave ostatného· 
§kolstva a s obsahovou náplňou ~túdia. Novembrová revolúcia otriasla i tu dosial' 
nemenným i ÍH)riadkami a s novým vedením ~koly, zdá sa, dôjde i k zásadným zme
nám v celkovom profile a zameraní §koly. Aké by malo byť v n~bližšej budúcnosti 
bratislavské konzervatórium, sme sa spýtali jeho nového riaditel'a PETRA ČERMA
NA. 

- Chceme predovše tkým zmeniť vnútornú 
štruktúru školy a súča ne i jej štruktúru sme· 
rom navonok. to zna mená postavenie kon· 
zcrvató ri a ako špecifickej umeleckej školy 
v rámci spoločnosti. Chceme, aby sa konzcr· 
vatórium chápalo a ko ume lecká škola sui ge· 
ncris . mimo rámca ostatn ých stredných škôl. 

To znamená, že i mimo právomoci odboru 
školstva národného výboru , pod ktoré podlie· 
haj6 všetky stredné školy? 

Áno. S tým súvisí i naša predstava ucclc
nčho šesťročného štúdia ukončeného absolu· 
tóriom a zru~enie maturitných skúšok. Taká· 
to škola by mala vysokoškolský charakter ty
pu amerických high school. 

Na konzervatórium však prij lmate so zá· 
kladným vzdelaním. Bez maturity by nemali 
možnost' pokračovať v ďalšom štúdiu na vyso· 
kej škole. Aké miesto by malo mat' v rámci 
hudobného štúdia všeobecné vzdelanie? 

- Všeobecné predmety by zostali i n aďa lej 
súčast'ou výučby, avšak v redukovanej a po
zmene nej podobe. Ale napriklad cudzie ja
zyky by sa vyučovali celých še sf rokov. na 
rozdiel od doterajšieh štyroch. Ostatnč vše· 
obecno·vzdclávacie predme ty by sme chceli 
koncipovať do určitých príbuzných okruhov. 
nic ako jednotlivé predmety. a zamerať sa 
predovšetkým na vzájomné súvislosti s hu· 
dobným umením. Posledné dva ročníky by 
boli špecializáciou o tvore ných odborných 
predmetov podľa vlastného výberu . 

Má takýto typ školy pandant v niektorých 
európskych krajinách , alebo je to výlučne va
ša iniciativa? 

- Je to spoločná iniciatíva všetkých stred· 
ných ume leckých škôl v Ccskoslovcnsku , te
da nielen hudobných. Úlohou konzervatória 

je aj príprava učiteľov ĽŠU . kto rl boli opro ti 
pedagógom aj na zák ladných školách diskri· 
ruinovaní. nakoľko na rozdiel od absolventov 
pedagogických fa kúlt mali len stredoškolské 
vzdelanie . Pre to by sme ako prvé . poki a ľ 
možno už od roku 1992. chceli dosiahnuť z ru· 
šcnic zaradenia konze rvatória medzi stredné 
školy a vyňatie spod pn1vomoci národného 
výboru . dať konzervatóriu špeciálny štatút 
ume leckej školy, rovnoprávnej s vysokou 
školou. podliehajúcej priamo pod minister· 
stvo školstva . 

Aké postavenie by malo mať v rámci tejto 
štruktí1ry VŠMU? Nestane sa v Istom zmysle 
nadbytočné? 

- VŠMU by mohla mať charakter maj· 
strovskcj školy. 

Doposia!' sa konzervatórium členilo na hu· 
dobné odbory a hudobno-dramatický odbor. 
Vzhl'adom na odlišný typ štúdia adeptov he· 
rectva - neuvažuje sa o jeho osamostatnení? 

- Zatiaľ nic . Hudobno-dramatický odbor 
je súčasťou aj novokoncipovaného konzerva· 
tó ria , väčší dôraz by srne v budúcnosti chceli 
dat' práve na to hudobnč . Doteraz a v tomto 
odbore školili vlastne činoherci . pôvodná 
predstava. ku kto rej by sme sa radi vrátili , 
bola vychovávať spevákov pre operetný žá· 
ner a muzikál. Máme však veľkč priestorové 
problčrny. z toho dôvodu ncotvárame v bu· 
dúcom školskom roku prvý ročník tohto od· 
boru . 

Prieslorové problémy má konzervatórium 
vlastne od svojho vzniku. Nevyriešila ich ani 
budova na Tolstého ulici , vytvorenim hudob· 
no-dramatického odboru sa problém ešte zná· 
sobil. Vaši žiaci cestujú za vyučovaním tak· 
mer po celej Bratislave. Nepokúsili ste sa zis· 

kaľ niektorú z budov uvoľnených v posled· 
nom obdobi KSČ? 

- Nic pria mo. ale v dohode so Strcdno'u 
umeleckoprie myselnou školou . kto rá by ma· 
la dostať jeden z takýchto objektov a ná m by 
prencchala svoju doterajšiu budovu. ktorá je 
v tesnej bllzkosti našej školy. Casť zo svoj ich 
priestorov nám možno dočasne prepusti Slo· 
vcnský dom detí a mládeže. kde by našli di· 
vadclnici j avisko a skúšobné sály. Naša situ· 
ácia je momentálne taká, že týždenne sa vy· 
učujc o tisíc hodín viac. než nám dovoľuje te· 
rajšia kapacita miestností. 
Vráťme sa e§le k reprofilácii §koly. Ako sa 

zmeni obsah jednotlivých predmetov? Ako 
chcete zabezpečiť potrebnú kvalitu? 

- Predovšetkým treba zmeniť klímu. Aby 
sa pracovalo tvorivo a dôkladne . Z tohto po· 
hľadu chcem zmeniť celkovú náladu na škole 
i budovať kádre . 

Dôjde v tomto zmysle k zmenám pedagogic· 
kého zboru? 

- Je to veľmi citlivá záležitosť, chceme to 
robiť s rozvahou a podľa presných pravidie l. 
V zásade však chceme vyuŽiť i akýsi trhový 
princíp. teda žiaci sami . tým že budú mať 
možnosť výberu pedagóga. rozhodnú o k val i· 
te jednotlivých vyučujúcich . V kolektívnych 
predmetoch bude tiež možnosť na základe 
žiadost í rodičov a žiakov uvažovať o zmene 
učite ľa . 

V rámci otvárania sa Európe a svetu bude 
vaša škola nadväzoval' kontakty s podobnými 
učilišt'ami v zahraničí, napríklad aj vo forme 
stáži či štipendijných pobytov? 

- Ako stredná škola máme zatiaľ styky so 
zahraničím le n na čis to súkromnej báze. Ak 
by sme patrili pod ministerstvo školstva 
a stratili štatút strednej školy. mali by sme 
i možnosť získať na takéto aktivity finančnú 
dotáciu a naplánovať si potrebnč finančné vý· 
davky. Zatiaľ by sme chceli poriada( rôzne 
odbornč semináre a prednášky. rozši rujúce 
vedomostný horizont študentov i pedagógov. 
Radi prijmeme v tomto pomoc i od Slovcn· 
skej hudobnej únie. 

Pripravila MARTINA HANZELOV Á 

Výchomé koncerty - súčasť estetickej výchovy 
Jednou z ciest k zlepšeniu efektívnosti es· 

tc tickcj výchovvy v školskej. mimoškolskej 
a záujmovoumclcckcj činnosti je forma vý
chovného koncertu. Svojim spôsobom je to 
tiež politikum súčasného .. boja" o kultúrne· 
ho a skutočne angažovančho mladého člove· 

ka. čo mala na zrete li i prvá konferencia na 
túto tčmu v Košiciach v dňoch 26.-27. októ· 
bra. 
Ťažiskom konferencie bolo deväť referá

tov a rozsiahle diskusnč príspevky. ktoré do· 
plnilo vystúpe nie de tského speváckeho zboru 
Domu kultúry ROH VSL: Košice , žiakov zo 
Základnej školy v Prešove a demonštrácia 
výchovného koncertu Rozprávka o sláčiko· 
vom kvartete autorov Jul'aja Hatríka a Niny 
Rašiovcj. 

Malej Lengyel (predseda Krajskej poboč· 
ky SHS v Košiciach) sa v úvodnom re fe ráte 
zameral na aktivitu SHS v oblasti esteticke j 
výchovy. na perspektívy spolupráce Minis
terstva školstva, mládeže a telesnej výchovy 
SSR a SHS. kto rých konkré tna podoba by 
v budúcnosti mala výrazne ovplyvniť dotcraj· 
ši stav a posunúť latku e fe ktívnosti v oblasti 
este tickej výchovy do novej polohy. Vedúca 
koncertného oddele nia Slovkoncertu v Brati
slave Nina Kramárová sa zaoberala koncep· 
ciou inovácie výchovných koncertov z roku 
1987 ako základu pre .. pestovanie schopnost! 
deti a mládeže vnímať hudbu". Nina Rašlová 
sa na základe sklíscností zo svojej doterajšej 
práce v košickom stredisku Slovkoncertu tiež 
pok(lsila o náčrt novej koncepcie výchovných 
koncertov. Re ferát Evy Quastlerovej, dlho· 
ročnej pracovníčky v te jto oblasti , osvetlil 
mnohé skutočnosti z histó rie výchovných 

RJaditeľstvo IŠU " žarnovici prijme 
od l. 9. 1990 kvalifikovaných učiteľol' 
hry na akordeóne, hry na klavíri a hla
sovej \')'chovy. Bližšie informácie na 
riaditeľstve IŠU, č. tel.: 23 41 

x x x 
Odbor §kolstva M1V ONV v Dun* 

skej Strede vypisuje 
KONKURZ 

na obsadenie funkcie riaditeľa Ľudovej 
školy umenia v Čalove. Poiadované 
podmienky: absolutórium konzervat~ 
ria alebo V~ umeleckého smeru, mini
málna S-r~ná u~iteľská prax na IŠU. 
Termín zaslania prihl&k je IO dní od 
uverejnenia konkurzu. Prihlá~ky s 

koncertov, o . i. rôzne názory odborov škol· 
st va a kultúry na význam výchovných konccr· 
tov v nedávnej minulosti , ako aj spôsoby rca· 
lizácic koncertov a spoluprácu s interpretmi 
a scčnáristami . Svoje tvorivé, pedagogické 
a vychovávateľské ambície realizuje sklada· 
teľ Juraj Halrfk aj v autorstve a realizácii vý· 
chovných koncertov. Je ho moderovanie be· 
sicd. rozbory skl adieb. rôzne školenia pre 
hudobných pedagógov. ale i tvorba hudob· 
no-výchovných projektov sú pre .. odbcrate· 
ľov•· vždy nezabudnuteľným zážitkom. Po
tvrdil a to i táto konferencia, kde bol erudo· 
vanýrn rcferujúcim, duchaplným moderáto· 
rom, ale i horlivým diskutérom v jednej oso: 
bc, ktorý nielen pri kontakte s mladými po· 
slucháčmi . ale aj vo vzájomn ých konfrontá· 
ciách na spoločnú tčmu dokázal uplatniť onú 
povestnú cxupčryovskú "váhu veci'/ . Neme· 
ne j zapálený je Igor Berger, z kto rého referá· 
tu bola zrejmá snaha o integritu výchovných 
koncertov v rámci hudobnej aktivity školskej 
mládeže. 

Príspevok Emila Michla (Pedagogická fa· 
kulta UPJŠ Prešov) - Projekt prehfbcncj 
a integrovanej hudobnej výchovy na základ· 
nej škole, sprevádzalo vystúpenie detí zo Zá
kladnej školy na Gouwaldovcj ul ici v Prešo· 
ve. v kto re j sa zaškoľujú študenti hudobnej 
výchovy Pedagogickej fakulty. Predviedli 
ľahkoovládatcľné nástroje. určené žiakom 
najnižších ročníkov zS. Tieto popri didaktic· 
kých požiadavkách poskytujú i možnosť roz· 
víjať kreat ivitu využívaním bohatého inštru· 
rnc ntára , spevu a tanca pri mimotriednej prá· 
ci v tzv . hudobných chv íľkach a krúžkoch' zá· 
ujmovo-umclcckcj činnosti . Prezentácia Sú· 

KONKURZY 
krátkym fivotopisom a dokladom 
o vzdelaní a dotenq§ej praxi zasielajte 
na Odbor §kolstva MlV ONV v Dun* 
skej Strede, PSČ 929 29. Predpoklada
ný termín nástupu: l. S. 1990 

x x x 
Ministerstvo kultúry SSR a Sloven

ský hudobný fond vypisuje konkurz na 
tvorivé štipendium pre absolventov 
umeleckých ~kôl hudobného zamera
nia, ktorí sú občanmi SSR, do dvoch 
rokov po ukončení príslu§nej ~koly 

(skladatelia, koncertní umelci, muzl
kológovla, skladatelia a interpreti z o~ 
lastl džezu), v roku 1990/91. Prihlá~ky 
na konkurz podávajte na predpísanom 

boru hudobných hračiek a nástrojov. ktorých 
autorom je E. Michl , ako aj výstavka meto· 
dických materiálov o ich využiti , vzbudili 
u prítomných veľký záujem, a to i preto. ako 
sa vyjadril J . Hatrfk . že sa nimi "oživuje tra· 
dicia hudobných hračiek, ktorých využitie je 
perspektívne nielen vo vyučovacom procese, 
ale i pri koncipovaní programov výchovných 
koncertov." 

Vychádzajúc z konfrontácie minulosti a sú· 
časnosti výchovných konce rtov v Stredoslo
venskom kraji sa Eva Langsteinová (PdF 
Banská Bystrica) zame rala na rekapituláciu 
dvoch hlavných mome ntov: organizačného 
(dôsledná realizácia prípravy výchovných 
koncertov, spolupráca s pedagogickými stre· 
diskami, využívanie miestnych umelcov. se· 
parovanie výchovných koncertov podľa jed· 
notlivých ročníkov .. . ) a obsahového (inová· 
cia programov vzhľadom na novč učebné os· 
novy, kladenie dôrazu na poskytnutie hudob· 
né ho zážitku . katarzie u mladého posluchá
ča, atď.) . 

Rozhodujúcim parametrom. ovplyvňujú· 
cim hudobné vnímanie dnešnčho mladého 
človeka , je zaiste rozhlas. Z tohto pohľadu 
pristupovala k svojej té me- Hudobná výcho· 
va prostredníctvom rozhlasového vysielania 
- Lýdia Urbančfková, redaktorka Cs. rozhla· 
su v Košiciach. ktorej retrospektíva siahala 
do tridsiatych ro kov, kedy práve v košickej 
odbočke Radiojournalu vznikol nápad reali· 
zovať v živom vysielaní pre školy hodiny hu· 
d~bnej výchovy. 

JÚLIA BUKOVINSKÁ 

tiKive v Slovenskom hudobnom fonde, 
Fučfkova 29, 811 02 Bratislava do 
JO. apríla 1990. 

x x x 

Ministerstvo kultúry SSR vyhlasuje 
konkurz na miesto riaditeľa Slovkon
certu, čs. umeleckej agentúry v Brati
slave. Podmienky: V~, riadiace a orga
nizačné predpoklady, aktívna znalosť 
dvoch svetol')'ch jazykov, ll rokov od
bornej praxe. Prihltiky s osobným d~ 
taznfkom, tivotopisom a dokladom 
o vzdelaní prijíma do 14 dní po zverej
není MK SSR- odbor personálnej prá
ce, Suvorovova ll, 813 31 Bratislava. 



MOZARIWOCHE SALZBURG NA CESTE KJUBILFJNÉMU ROKU 
Zdá sa, že usporiadatelia Týždňa Mozarto

vej hudby v Salzburgu v tohtoročnom kole 
pred veľkou mozartovskou exhibfciou v na
stávajúcom ro ku boli trošku zdržanliví. V di
vadelnej oblasti absento valo veľké lákadlo. 
ak odhliadne me od Do na G iovanniho- pro
dukcie Krajové ho divadla. ktorej minuloroč
ná premié ra pod ideologickým vedením Joa
chima He rza vyvolala polarizované reakcie 
a v to mto roku bo la zaradená ako repríza na 
záver týždňového programu . Ale Mozartov
ský týždeň je zárukou dostatočného muziko
logického poučenia a interpretačných alter
natív aj bez líčidiel a kostýmov. A hosťova
ním Viedenských filharmonikov sa doslova 
hravo vyhovie aj nárokom záujemcov, kto rí 
si k hudobnej noblese naj radšej objednajú aj 
slávny kolektív. 

Dôsledkom veľkého množstva podujatí 
v rámci Mozartwoche bolo vzájomné prekrý
vanie niektorých te rmínov. Preto Vysoko
školský orchester Mozartea, ktorý v posled
nom čase drží pevne v rukách Michael G ie
le n , sa musel na o tváracom koncerte prezen
tovať pred riedko obsadeno u poslucháčskou 
kulisou - skrátka : trošku málo slávnostný 
a všedný úvod s iba slušným , málo osobnost
ným vkladom Giele novho asiste nta, argen
tínskeho dirigenta Jorge Rottera. Mladá salz
burská hus listka Elisabeth Bogdnsberge rová 
sa v Mozartovom Husľovom ko ncerte A dur 
KV 2 19 musela s tým vysporiadať a uspokojiť 
seba i obecenstvo s niektorými presvedčivý
mi nápadmi , s výrazne spevným tó nom , ale 
aj s početnými náhodnosťami pri technickom 
zvlád nut í svojej prednesovej koncepcie. Na 
večere Lindsayovho s láči kového kvarteta. 
zmnoženého Veronikou Hagenovou na kvin
teto a na matiné Camerata Academica salz
burského Mozartea sme vďaka Mozartovmu 
Adagiu KV 546 a Haydnovej symfó nii S úde
ro m kotlov zažili hviezdne hodiny. 

Helmut Rilling prišiel so svojím Bach-Col
legio m do Auly Univerzity. aby tu v druhej 
po lovici ko ncertu uviedol Mozartovu kantátu 

Haydn-Tage '90 sa konali vo Viedni od 
25. 2. - 8. 3. t. r. Ich dramaturgickým záme
rom bolo ren ektovanle historických udalos
tí rokov 1789 a 1790 v tvorbe Josepha Hayd
na a jeho súčasníkov. 

Nové kompletné vydanie diel Roberta 
Schumanna (RSA) pripravuje vydavateľstvo 
Schott je edíciou hlstorick&-kritlckou, v ôs
mich sériách : l . - orchestrálne diela, D. -
komorná tvorba, IU. - klavírna a orpnová 
tvorba, IV. - javiskové a zborové diela s or
chestrom, V. - zborová tvorba, VI. - plesne 
pre sólový hlas, VII. - klavírne výtahy, úpra
vy, štúdie, skice.. VID. - písomnosti a doda t
ky. Vydavateľom je Spoločnosť R. Sehuman
na (Diisseldorf), Aklo Mayeda a Klaus Wolf
gang NlemoUer v spolupráci s Domom 
R. Schumanna (Zwickau). 

J uhofrancúzske mesto Nice má od začiat
ku tohoto roku novú divadelnú budovu: 
osemhraná budova na ploche V)ie 8 000 m2 

sa rozprestiera medzi starým mestom a cen
trom. Mesto prevzalo 70 % zo 145 mil. Fr. sta
vebných nákladov. V·divadle je vel'ká sála 
pre l 100 divákov a dve menšie sály. 

Pierre Boulez dostal čestnú zla tú medailu 
mesta Viedne za SYoju angažovanosť v oblas
ti tvorby skladateľov 2. viedenskej školy 
a ako jeden z niÝvýznamnej§ích skladateľov 
vydávaných vydavateľstvom Universal-Edl
tlon. 

Cenu Grammy za r. 1989 obdržali M.lles 
Davies a Paul McCartney, in memoriam 
Vladimír Horovitz a Nat King Cole. 

Rafael Friihbech de Burgos bude od l. 9. 
1991 štyri roky šéfdirigentom Viedenských 
symfonlkov. 

Sir John Prltchard, dlhoročný šéfdirigent 
kolínskej opery, zomrel v Sa.n Franciscu vo 

Davidde penitente KV 469 ako príklad praxe 
svetského prehodno tenia sak rálnej o rginali
ty. Je známe. že Mozart nemoho l dokončiť 
viedenskú objednávku svetskej ka ntáty; na 
radu otca spojil vel'ké čast i svojej o mše c mo l 
s novým textom a prikomponoval dve nové 
á rie. 

Aktívne p ripo menutie si takýchto zvyklos
tí i zriedkavo uvádzaného die la zodpovedá 
koncepcii vedenia Mozartovského týžd r'a 
a isto aj zvedavým odbo rníko m - priateľom 

Mozartovej hudby. Avšak Rilling opomenul 
využiť vrúcnosť i napätie ticha a zborové pa
sáže v jeho interpretácii pôsobili jednotvár
ne, zame rané výlučne na slávnostnú územči

tosť; v osobe maďarskej soprani tk y Ibo lyi 
Verebicsovej ponúkol sólistku málo sviežu 
a technicky nevyrovnanú. Jasná. vo výškach 
bezpečn á pohyblivosť Sylvie G reenbergovej 
a štíhle . zaliečavé tenorové farby (Scot Wei r) 
dodali sólovému te rcetu umeleckú príťažli
vosť . 

Rozhodujúcim p rínosom k profilovaniu 
tradične zahmlené ho a nevýrazného mozar
tovského o brazu bol koncert Gidona Kreme
ra s jeho priateľmi z Lockenhausu - mlado u 
francúzskou pianistkou Helene G rimaudo
vou a oboma hlbokými s láčikmi Hagenovho 
kvarteta (Veronikou a Cleme nsom Hagenov
cami) . V úvode bohaté ho. ná trojové obsa
denia striedajúceho programu zaznela milá . 
slušná a s ohľadom na svoj u kompozičnú me
ravosť aj výrazne akcentovane prednesená 
Husľová so náta KV 403. 

Koncerty Orchestra Mozartea a Vieden
ských fi lharmonikov vo veľkom Festspiel
hause pôsobi li namáhavo. nepri pravene 
a milo. V tomto porad í myslím na dirige ntov 
Hansa Grafa. Zubina Mehtu a Ye hudiho 
Menuhina. ktorí, pravda. spo lu s orchestra
mi boli postihnutí škandalóznymi akustický
mi podmienka mi . pretože javisko pripravuj(r 
už pre Veľkonočný festival a hráči musia zau
jať miesta a skúšať šťastie v nevýhodnej . 
prcdsunutej pozícii. Pri šťavnatých cenách 

Okrem rodného domu W. A. Mozarta prevádzkuje Medzinárodná nadácia Mozartea (Inter
nationale Stiftung Mozarteum) v Salzburgu IÝ tzv. Mozartov obytný dom (nadtívil ho IÝ 
predseda vlády M. l:alfa pri prfleiitosti svojho nedávneho pobytu v Rakúsku), v ktorom 
usporadúva výstavy a koncerty. Prvý nálet na mesto počas 2. svetovej vojny v§ak zničil pol&
vicu tohto objektu; na takto uvol'ncnom priestranstve, napriek závažným a početným protes
tom z umeleckých kruhov (o. i. W. Fum~iingler, ll. Knappcrtsbusch, L. Stokm~skl, E. Fi
scher, W. Wagner), umožnilo \'eden ie mesta začiatkom 50-tych rokov postaviť oh)'Zdnú admi
nistratívnu budovu Istej polsfovacej spoločnosti. Dnes, keď miÝitel'ovi začíniÝÚ byť tieto 
priestory úzke, svitli kultúrne zainteresovaným inštitúciám lepšie časy: pravdepodobne dte 
v tomto desafroč( sa po zrútení ter!Ušleho nevhodného objektu zrekonštruuje celý pôvodný 
Mozartov obytný dom, ktorý bude slúžiť rozšíreným výstavným a informačným potrebám 
Mozartea a v jednom trakte IU ako študentský internát, ktorého ob~atella budú nlijomné 
poplatky spláca( koncertnou činnosťou. Na obrázku je ' 'l'avo pôvodná časť budovy, vedl'a ob
chodno-obytný objekt dostavaný po ,·ojne, o ktorý sa zasadzuje Mozartova nadácia. 

vstupeniek až do 200 mariek pôsobí táto sku
točnosť ako výsmech priateľov hudby. aj 
v prípade, že títo ~i cef(r mizériu nev~i mli. 
Všimli si však. že veľká hodina mozartovskej 
interpretácie odbi la. keď Gidon Kre mer. Ve-

ronika a Clemens llagenovci rozprestreli 
a rozwie til i Mozartovo Divertime nto KV 563 
podľa , v~etkých pravidiel h ráčsko-psycholo

gického umenia. 
PETER COSSÉ 

ZO ZAIIRANIČIA 
grin (P. Schneider, W. Herzog, H. v. Gier
ke), Nlbelungov prsteň (0. Barenboim, H. 
Kupfer) a Parsifal (J. Levine, W. Wagner). 

veku 68 rokov. Pôsobil ako umelecký šéf hu
dobných slávností v Glyndeboume (1969 -
1978), v kolínskej opere bol hlavným dirigen
tom od r. 1978, neskôr na rovnakom pôste 
pôsobil IÝ v Brussell a v San Franciscu. Hos
ťoval na všetkých významnejších operných 
v Európe a Amerike. 

GOran J ärvefelt, jeden z niÝnadanej§ích 
operných režisérov, :l:Omrel koncom minulé
ho roka v ~tokholme vo veku 42 rokov. Ten
to §védsky umelec sa po štúdiách stal asis
tentom Ingmara Bergmana, v posledných 
rokoch - po úspe§nom debute operného re
žiséra v nemeckom Celsenkirchene, prudko 
stúpala jeho medzinárodná kariéra na tom
to poll, mal za sebou viaceré pozoruhodné 
inscenácie v Európe, USA a v Austrálii. 

SÚŤAŽE, KURZY 
.M~Ustrovský kurz pre mladých profesl&

ná lnych operných spevákov, venovaný Inter
pretácii Wagnerových vokálnych diel, sa 
pod vedením Anny Reynoldsovej a J eana C&
xa koná 5. - 19. 8. 1990 v Peestene pri Bay
reuthe. Informácie na adrese: J ean Cox, Pe
este 9, O - 8658, Kasendorf. 

Dn.l starej hudby Sopron sa uskutočnia 
od 23. 6. - l. 7. 1990. Prihláška a Informácie 
do l. 5. 1990 na lnterart Festlvalcenter, H -
1366 Budapest, P.O.B. 80. Kurzy vedú: Guy 
de Mey - spev, Jan Boeke - barokový zbor, 
Anlkó Horváth - čembalo, István Kertész -
husle. 

Medzinárodnú sklada tel'skú súťaž dyeh&
vej komornej hudby vypisuje lnterart Festi-

valcenter, mesto Barcs a Zväz maďarských 
hudobných umelcov. Maximálne 12 min. 
skladby pre 4 trombóny, alebo 4 lesné rohy, 
aiebo 2 trúbky, l lesný roh, trombón a tubu 
zasieliÝte do 31. 7. 1990 na Interart Festival
center, H - 1366 Budapest, P.O.B. 80. 

3. medzinárodná súťaž husliarov sa usku
točni 20. - 30. IO. t. r. v bulharskom meste 
Kazanluk. Súťažiť možno s husl'ami a viola
ml, ktoré neboli vyrobené pred l. l. 1987 
a doposia!' sa nezúčastnili na Inej súťaži. 
Súťaž je vypísaná pre profesionálnych ná
strojárov. Informácie na adrese: Sekretariát 
3. medzinárodnej súťaže výrobcov sláčik&
výeh nástrojov, ul. Tina Kirkova, č. 16, 1000 
Son a, BtR., tel.: 80 18 02, 83 54 IO. 

14. medzinárodná baletná súťaž sa usku
toční 14. - 31. 7. 1990 vo Varne (Bl:R) v rámci 
medzinárodného hudobného festivalu Var• 
nenské leto. Súťaž sa koná v dmch sam&
statných častiach: l. - kategória A, súťažiaci 
narodení po l. januári 1964, kategória B -
súťažiaci narodení od l. l. 1971 do Jl. 12. 
1976. Na druhej časti sútaže sa môžu zúčast
niť len laureáti z posledných troch ročníkov 
tejto súťaže (z r. 1983, 1986, 1988). Prihlá§ky 
zasieliÝte na adresu: Sekretariát 14. medzi
národnej baletnej súťaže, ul. Tiny Kirk&
vej 16, 1042 Sona, do 31. 3. 1990. 

FESTIVALY, PREHLIADKY 
Bayreuth 1990 sa začína 25. 7. t. r. novou 

inscenáciou Blúdiaceho Holanďana (G. Si
nopoll, dirigent, O. Dom, réžia, J. Rosé, scé
na, kostýmy). Ďalej je na programe when-

Medzinárodný festival pre súčasné hu
dobné divadlo poriada Hans Werner Henze 
v rámci Mnícho~ského bienále od 25. 4. do 
17. 5. 1990. Vďaka rozpočtu 8 mil. DM, na 
ktor)• polovicou prispieva mesto M níchov, 
bude na programe 13 operných premiér ob
jednaných od skladatel'ov z rôznych kútov 
SYeta. Na otváracom koncerte diriguje Lu· 
ciano Berio Mníchovskú filharmóniu. 

Ôsterreieh·heute je názov prehliadky sú
časnej rakúskej tvorby, ktorá po §tvrtýkrát 
prebieha od 23. 2. do 24. 3. t. r. vo Viedni. Na 
18 koncertoch zaznie 13 premiér a v podaní 
domácich a zahraničných interpretov sa 
predstavia vyše dve desiatky autorov. 

Medzinárodný festival a seminár B. Bar
tóka v Szombathelyi sa koná 'od 15. 7. - l. 8. 
1990. Jeho súčasťou sú kurzy dirigovania 
P. Eôtvos), klavírnej hry (Z. Kocsis, 1. Roh
mann), husl'o,·ej hry (P. Csaba), violončela 
(M. Perényi), komornej hry (S. Devics, Gy. 
Kurtág), klavírneho dua a hoboja, ďalej 
workshop pre biele nástroje a kurz počitač&
vej hudby, kompozičný workshop (P. Eotvos, 
M. Foster, Gy. Ligeti, M. Stroppa). Informá
cie a prihlášky do 15. mlija 1990 na adresu: 
lnterart Festivalcenter, H-1366 Budapest, 
P.O.B. 80. 

Tanz '90 je názov medzinárodného taneč
ného festivalu, ktorý sa koná od 16. - 23. 3. 
t. r. vo Viedni. Vystúpia na ňom Monnaie 
Dance Group, Ballett Frankfurt, Stuttgart
ský balet, Anglický národný balet Kibbutz 
Contemeorary Dance Company, Balet vie
denskej Státnej opery. 

PREHLIADKA SLOVENSKÉHO KONCERTNÉHO UMENIA- ŽRINA 1990 
2. 4. 1990, 19.00 
Cappella Istropolitana 
Dirigent: Jaroslav Krček 
E. Prochác, violončelo, A. H61bllnaová, 
Q. Holbllng, husle, A. Jordao (Portupl· 
sko), klavír 
R. Berger, G. Ph. Telemann, J . Rejcha, 
W. A. Mozart, J . S. Bach 

3. 4. 1990, 16.30 
Koncert laureátov Interpretačnej sútaže 
SSR '89 
Pozaunové kvarteto - M. J a§ko, A. Hrubov· 
čák., t. Horák., M. Motýr 
O. G. Speer, G. Ph. Telemann, L v. Beeth&
ven, J. M. Dufay, C. Williams 

Klavírne trlo- M. Ga§par, husle, 
L Szathmáry, violončelo, V. Lacková, klavír 
V. Godár, L. v. Beethoven 

3. 4. 1990, 19.30 
M. Lapbnský, klavír 
J . Brahms 
M. H._,óssyová, spev, M. Lapšanský, klavír 
A. Dvoták, J. Brahms, G. Mahler 

4. 4. 1990, 16.30 
E. Michallcová, klavír 
L. Burlas, L. Janáček., Cl. Debussy 
J . Podhoranský, violončelo, E. Jakab, klavír 
L Janáček., B. MartinA 

4. 4. 1990, 19.30 
o. Zsapková, nauta, J. Zsapka, gitara 
A. Plazzola, P. Malovec, M. M. Ponce, J . Du
arte 
P. Mauréry, spev, J. Salay, klavír 
F. Schubert, M. P. Musorgsklj, J. Massenet, 
G. Sviridov, L Holoubek 

5. 4. 1990, 16.30 
B. Berkyová, spev, O. Stankovský, klavír 
L. Koželuh, J. KHčka, R. Strauss, M. Ravel, 
J. Beneš 
l. l:em ecká, klavír 
H. Domanský, C. Franck., O. Sostakovič 

5. 4. 1990, 19.30 
Trávnlčkovo k\·arteto, A. Jáno§ka, klarinet 
C. M. v. Weber, L Janáiek 

A. Predmerská-Zúriková, organ 
N. de Grigny, C. Franc, J. Alain 

6. 4. 1990, 19.30 
~tátny komorný orchester Žilina, Spevácky 
zbor mesta Bratislavy 
Diri_gent: tudmit ~ter 
S. Saturová., soprán, M. Beňačková, alt 
a ďal§í 
l. Szabó, organ 
l. Zeljenka, G. F. Händel, J. S. Bach 

7. 4. 1990, 19.30 
Dirigent: Róbert Stankovský 
Stanislav Zamborský, klavír 
E. H. Grleg, J. Grdák., L. v. Beethoven 

Zmena programu vyhradená! ID J1 



Takmer súčasne so Slovenskou hudobnou úniou sa v Bratislave 
konitituoval Zväz autorov a interpretov populárnej hudby (ZAI), 
ktorého ustanovujúci ljazd sa uskutočnil3. februára 1990. Väčšina 
skladateľov a interpretov populárnej hudby sa tak rozhodla pre 
celkom samostatnú organizáciu, pretože sa domnieva, že takýmto 
spôsobom bude môcť 'lepšie hsijiť záujmy populárnej hudby i jej 
predstaviteľov. 1.AI je výberovou organizáciou a už letmý pohľad 
do rozsiahlych stanov naznačuje jej veľké ambície v rámci rozvoja 
tohto žánru u nás. Či to bude na úžitok ~ pre rozvoj celej sloven
skej hudobnej kultúry, ukáže budúcnosť. Ustanovujúci ljazd za
tiaľ schválil navrhnuté stanovy a tým i základné aktivity ZAI a zvo
lil zo svojich radov predstaviteľov riadiacich orgánov. Medzi 
ll členmi ústredného výboru-tzv. konferencie figurujú viaceré vý
znamné mená slovenskej populárnej hudby, v rade ZAI sú takisto 
známe osobnosti: Václav Patejdl, Ján Baláž, Peter Lipa, Pavol Zele
nay, Ján Lauko, Mirka Brezovská a Martin Sarvaš. Pre(lsedom sa 
stal Václav Patejdl. O podrobnejšie informácie o zámeroch, štruk
túre a n~bližších aktivitách ZAI sme požiadali člena konferencie 
a tlačového splnomocnenca ZAI Jána Kovára. 

ZAI -partner či protivník? 
V eufórii z demokracie vznikajú popri 

opodsta tnených a potrebných spolocenských 
iniciatívach, smerujúcich k rozbitiu v~eobec
ného monopolného systému vera razy u ž 
i nadbytočné, ba dokonca ~kodlivé snahy 
trieStit' za každú cenu každý väčM celok. 
A tak sa neustá le zjavujú, doslova a ko huby 
po daždi, nové strany, spolky, združenia a na
miesto hľadania ,spoločných východisk a záuj
mov, smerujúcich k vy~ej forme integrácie, 
vzniká deštrukcia. T ieto tendencie neobišli 
ani hudobnú kultúru: do poslednej chvile sa 
nevedelo, či sa bývalý ZSSKU nerozdelí na 
viacero malých spoločenstiev a rozhodnu tie 
predsa len zachoval' spolocné vol' né zd r uženie 
- Slovenskú hudobn ú úniu - padlo až na mi
mor iadnom zjazd e ZSSKU. Zd á sa, že i tá to 
veľmi voľná j ed nota autonómnych spolkov 
nepresvedčila podstatnú čast' autorov a inter 
pretov popu lárnej hudby, ktorl sa rozhodli 
pre úplné osamosta tnenie. Bol takýto krok 
naozaj nevyhnutný? Myslíš s i, že pri riešen í 
zásadných otázok rozvoja hudobnej kultúry 
na Slovensku je efektlvnej šie rozdroboval' 
svoje sily? 

- Chceme cxi~tovai mi mo Únie. pretože 
v nej \ tále vidíme tic ri. starč ho ZSSKU. 
Únia totiž v7nik la akoby z;hahom .. zhora": 
rozhodlo ~a. že Zväz sa zme ní na Úniu a my 
nemáme záruku. že táto nebude fungovať 
opať po starom. A ZSS KU sa vôbec neveno
val problémo m populárnej hudby . Považoval 
ná~ la aký~i ume lý prívesok. za oblast' ne
umeleckú. ha až ncmo rálnu . V mi nu lej praxi 
Zväzu \a nepodarilo dosiahn ut'. aby činnosť 
populárnej hudby v rá mci zväzových a ktivít 
za~tupova li naozaj tí autori . ktorí ju ~kutoč
ne reprezentovali a tvoril i špičku tej to oblas
ll . nakoľko spôsob prijímania do Zväzu bol 
za~tara n ý a neade kvá tny skutočným pod
mienkam v populárnej hud be. Vnúto rné č le
nenie ZAI bude podobne viacvrstvové ako 
v Úni1; veď aj v obl a~t i populárnej h ud by pô
\ohia ~kl adatc l ia. inte rpre ti. teoret ici a publi
cisti . 

S Úniou chceme byi vo vziahu pa rtne rsky 
rovnocen nom. nic podriadenom - le n a ko je
den w ~pol kov. Toto rozhodnutie vzniklo 
vlastne ešte na pôde staré ho Zväzu . kon
com novembra IIJH<J . kedy sa konštituoval 
12·č lcnný prípravný výbor. ktorý pripravil 
st<HillV~ a ustanovujúcr ljald . Už koncom 
dcn:mbra ~mc požiadali o schv{tlcn ic Minis
terstvo ku lt úry a M iniMcr~t vo vnútra a život
ného prostredia SSR. kde sme holi 3. janu<íra 
1990 o fici;í lnc la registrovaní. 
Súčasná Únia však pôsobi na celkom odliš

ných prind poch, než ZSS KU: každý z j ej 
spolkov je samostatný a len v jeho kom peten
cii je rozhodoval' o všetkých zásadných otáz
kach činnost i . toho-ktorého s polku, teda aj 
o spô~obe prijímania nových členov a rozde
ľovaní pridelených finančných prostriedkov. 
Tvrdenie, že Únia vznik la .,na zásah zhora" 
je tiet. di~ku ta hilné. nakoľko to holo na zákla
de spoločného rozhodnutia najprv akčného 
výboru . do k torého si aj skladatelia populá r 
nej hudby demokraticky zvolili svojich zá. 
stupcov a potom na základe hlasovania m imo
r iadneho zjazdu . 

- Zo sekcie popuhírnej h udby holi síce 
tvolclll do al..čné ho výboru novovznikaj(Jccj 
SII (J \ tyria na~ i 7ástupcovia . ak v p riebehu 
počiatočných mkova ní sa dvaja z nich čle n
stva vtda li. nal..ofko dospeli k presvedčeniu . 
ic rokovanie JC nckon~truk t ívnc. 
· ľak7.e si presvedčený . že nO\'Out vorený 
Z vaz autorov a interpre tov je práve tá ideálna 
or~:anizácia . schopná dokona le hájif a prebo
jovámf záujmy svojich č lenov a populár nej 
hudby vôbec'! 

- llldlna urga ni!ikia samoacj mc nic 
sme. Nič nic je v pudstatc iddlnc. Jlll u7 pu
dia tuho . čo cho:c mc lines . vieme. i:c budeme: 
fungoval kp.:.ic . nd 'tar~· ZSSKU. O t{l! l.. a. 

Už ako hy sme lungovali v r;'uno:i Sl lÚ. je velmi 
ahstra l.. tn;í 

Máte za sebou ustanovujúci zjazd . Aké sú 
jeho základné rezultáty? Akú podobu má ZA l 
na ~tartovacej č iare, čo j e to podsta tné, na 
čom chcete staval' v&Su ďalšiu prácu? Mám 
pred sebou n ávrh stanov, ktoré naznačujú bo
h até perspektivy •. . 

- Chcel by o m predovšetkým reagovať na 
názory, že sme podľa osta tnej hudobnickcj 
o bec d iv nic záškodn íci. č i nejaká fra kčná 
skupina. kto rá kvôli fi nanciám zrad ila starý 
ZSSKU a teraz i SH Ú. A koby ZA I vzniko l 
a ko u rčité finančno-mocenské združen ie, sle
du júce výlučne ekono m ické ciele, v rámci 
p re rozdelenia finančných prostriedkov z čin
nosti SOZA . SH F. v prospech popu lárnej 
hudby. To vôbec nic je p ravda. hoci aj tie to 
mo menty treba brať do úvahy. veď doposia ľ 
populárna hudba nedostávala ade kvá tnu 
č iastku vzhľadom na jej tvorivé zásluhy a na 
to. čo prináša la. My však predovšetkým 
chceme. aby populárna hudba. kto rá za dc
sairočia ~vojcj existe ncie do kázala. že je na
ozaj ~vojbytná oblasť a nie spolok negramo t
ných a maté rov. čo do kazujú jej mno hé vyni
kajúce výsledky. mala na Slovensku také po
stavenie. aké inde na svete je už dávno sa
mozrej mosťou . Veď dnes je populárna hud
ba skutočné u menie. žánrovo bohato špecifi
kované ... 

A najmä masové .. . 
- To. že je masové, sa dnes práve často 

dáva do pro tikladu s ume leckým pôsoben ím ; 
masové však neznamená auto maticky hlúpe 
a zlé. V populá rnej hudbe je ta ká d ife renco
vanosť . že my sami márne problémy presadiť . 

aby niek to ré druhy populárnej hudby neboli 
absolú tne p referova né v masméd iách na 
úkor iných prejavov - umelecky kva litnej 
š ích . kto ré by si zasluhovali pozornosi. To. 
čo dne~ te lev ízia a rozhlas vydáva za produkt 
populá rnej hudby ako j ednoznačn ý feno
mén . s tým rozho dne ne možno súh lasii. 

Predpokladám, že i toto bude j edna z čin

nosti , na ktoré sa ZAI bude orientoval'. Má
te ko nkré tnu predstavu , a ko by ste chceli 
ovplyvňoval' dramaturgiu jednotlivých vyd a
vateľstiev a ostatných šíriteľov populárnej 
hudby? 

- Samozrejme. že sa budeme snažii 
ovplyvňova i vydavateľskú politiku vše tkých 
za inte resovaných organizáci í. ZA I by ma l 
gara ntovai pop-mu~ic v celej šírke. háji i 
v prvom rade umelecké kritériá. najmli d nes. 
keď čoraz viac poci iujcmc obmed zovania po
žiadavkami trhu . Rozhodne by ~a tie to ne
mali sta i jedinou a určujúcou platformo u pre 
rozvoj popu lárne ho žánru . 

Nestane sa však , že na pôd e ZAI vznikne 
určitá elitná skupina, podobne ako to bolo 
v rámci sta rého zväzu predovšetkým vo váž
nej hudbe, ktorá bude absolútne určoval' čo je 
hodnota a čo n ie? 

- Takúto ~elckciu rozhodne robii nebude
mc. Nechceme na hrad zovai nejak}· mo no po l 
a za~ahovat moccn~ky. To hy bol zá\adný 
o myl. Ale b udeme si m usici náj~i platform u 
na to . aby sme mo hli zasahova i do všetk ých 
mechanizmov v masmédi<ích a produkčných 

cc: ntních a vplýval na to. ahy ~a uplatn ili aj 
tie ž;ínrc. ktoré n ic sú prúvc v tej to chvili naj
žiadanc:j~ ic. Každý jednotlivý č len ZA l b ude 
musict d hai o to. a hy sa presadzovala kva lit a 
a progrcs ívno si . Pr;ívc to to doterajš í zvú ne
hol scho pný plnii. 

Aké bud ú ďalš ie zá kladné a ktivity ZA l ? 
- Prcdov~c tkým je to už spomínaná sta

rost l ivo~! o Hll VOj popul;írncj hudby - tella 
id covo-umc: lcck;í či nno~i . s t arostlivosť 

o zvi1wvý život. o svoje č lenstvo a okrem 
o~tatnýd1 tvmivých ohla~tí aj či nnost' agcn
t;'tlno-ma nažcr,l..;í a vydavatd sk;í . Najmii 
tie to posledne spo m ína né hy ~mc radi čím 
'kór uvied li lin praxe : m;'unc to o fici;íl nc 
'chv;ílcné a tak hy sme prcdov~c tkýrn p re na
.:.c /\illm ·é akcie chceli byt i vlastn~·m spro 
strcd l..<l\'atcfnm a vydava tcfom . Mno hé sa 
t ~·m pod, ta tnc t jcdnodu~í. SanHltrcj mc:. tie-

to ak tivity \Ú viac-menej okrajové. nechceme 
su plovai č i nnost' Slovko ncertu , č i inej agen
túry a vydavateľstiev. 

V rámci činností ZAI však máte v Stano
vách u vedené i rôzne sem ináre, konferencie, 
festivaly, prehliadky a pod . Znamen á to, že sa 
napríklad budete uchád zal' o organizovanie 
Bratislavskej lýry? Všetky s pom ínané akcie 
sú finančne náročné. Akým spôsobom chcete 
z ískal' peniaze na i~h realizáciu? 

- Predovšetkým: doterajšia zväzová čin
nosť bola väčšinou formá lna, robi la sa, pre to
že ju nie kto naplánova l a musela sa uskutoč
ni!'. bez ohľadu na potrebnosť. Všetky na~c 
semináre a od borné stretnutia sa budú konať 
len na zák lade skutočnej potreby. pričom b u
dú mai vyslovene pracovný charakter a teda 
nijako výrazne neovplyvnia celkový rozpo
čet. Bratislavskú lýru ~amozrcjmc ponechá
mc Slovkoncertu. C hceme predovše tkým or
ganizovať zväzové pod ujatia, perspektívne. 
ak to bude pre rozvoj populárnej hudby pro
spešné. i vzhľadom na svoj kredit , zrejme 
rozš írime našu manažérsko-age ntážnu i orga
n izačnú aktivitu . 

To však vyžad uj e určitý, a nic malý tim 
profesionálnych pracovn ikov. Aká j e vlastne 
štruktúra ZAI? Máte už vybudovaný nej aký 
apará t'? 

- Okrem dobrovoľných funkc io nárov vo
le ných zjazdom do rady a konfc re ncie,. na če
le s predsedom. musí samozrejme fungovať 
i platený sekre tariát. Nebude príliš počet ný . 
Všetky ko nkrétne úlohy by sa mali zabezpe
čovať prostred níc tvom troch pracovných sk u
pin : umelecko-vydavateľskej , agcntážno-ma
nažérskcj a právno-eko no mickej . pričom 
každá mú svojho pla te né ho sek re tá ra a ccl(l 
činnosť koordinuje vedúci sekretár. Z A l . na 
rozdiel od S HÚ. zakladáme bez jedi ného ha
lie ra investícii. vš.ctko si zatiaľ pla tlmc 
z vlastné ho vrecka. Ustanovujúci zjald pri
pravil 1 2-člcnný prípravný výbor na vlastné 
náklady. Skutočné fungovanie Z A I v~ak ne
závisí od toho. že sa ustanovil a 130 l'udí za
platilo členské príspevky. Všetka už spqmi
naná ak tivita nemôže byi dobrovoľnou zále
ti tosiou členov. Musí cxistovai úrad s práv
nou subjektivitou. Činnost' spomínaných 
troch pracovných skupín by mala perspektív
ne vytvúrať ekono m ickú platformu pre ďalšiu 
existenciu zväzu a súčasne i platformu pre 
~pätnú činno~ť smerom k celej oblasti popu
hírncj hudby. Predpokladáme. že Z A I bude 
nato ľko sebestačný. aby do káza l sám pokryť 
náklady na svoju činnost'. Teraz však potre
bujeme urč i t ý fina nčný kapitál na to, aby 
sme vôbec mo hli začať : to zn. zaplatii nájom
né za kancelá rske pric~to ry. platy. telefó ny 
a tď ... ~krát ka celú p revádzku. 

Zaradlte sa teda medzi ďalši~h čakate l'ov 

na dotácie z ministe rstva? 
- Rátame s tým. že ná~ zväz dostane urči 

tú fi nančnú čiastku z dotácií určených ume
leckým zvlizom. Z iada li ~mc Ministerstvo 
kultúry o finančný prí~pcvok ešte pred na~ím 
ustanovuj(Jcim zjazd om . zat iaľ to nic je ešte 
vyjasne né. My~l íme ~i . že máme mo rálne 
právo do\lat alikvotnú časť l d otácie. ktorá 
predtým p ripadla ZSS KU a tc raL. zrej me 
SH ( J. 

Ak chcete byt' v budúcnosti eko nomicky se
bestačn i, budete zrej me musiet' vyvij a t' inten
zívnu výro bno-obchodnú činnost'. Veď z člen

ských príspevkov sa vám asi sotva podarí po
kryt' všetky náklady. 

- To rozhodne nic. Členské čin í na osobu 
100.- Kč~ a to je v r<ímci všetkých výdavkov 
celkom lanedhatcfná \ uma . Hoci rá tame. h 
do riad neho zj azdu . ktorý b ude v scptcmh11. 
sa počet na~ich čle nov pod\tatnc rolŠíri. t- 1 ~ 
slím si. ic mnohí umelci si vyberú pravc 
Z A l. aby hájila ich záujmy. Nechceme a111 tu 
n iečo nariaú ovai. Každ ý ,a môže dobr<l\ofnc 
r<llhodnúi. či vstúpi do ná~ho zväzu . a lebo 
do S H Ú. pr ípadne bude členom oboch o rga
nil<ícii. či iných lii uj mových združe ní. Co sa 

týka nášho samostatného podnikania. má me 
viaceré možnosti: napríklad vydávanie časo
pbu. alebo širo ko koncipovaná vydavate ľská 
čin nosť zah rňujúca výrobu vlastných video
kaziet. gramafónových p lat ní a iných nosi
čov .. . 

To všetko je vša k zatiaľ budúcnost'. Aké 
konkrétne kroky podniká te dnes, hoci vo vy
d ávani vlastného časopisu ? Kedy si predsta
vujete, že by mal začal' vychád zal' a ak á bude 
j eho pod oba? 

- Nic budúcnosť . toto je p ráve to. čo chce
mc r ieši ť teraz , hneď. operatívne . Vydávanie 
časopisov - perspektívne by mali byť dva -
máme zakotvené v stanovách a schvále né, 
preto by sme boli veľmi radi. keby sme to do
kázali čím skôr uviesť do praxe. Je to samo
zrejme otäzka t l ačiarenských kapacit. papie
ra i priestorov pre či nnosť redakcie. 

V a kom náklade bude vychádzal'? 
- Zatiaľ by mal mať asi 50-tisíc výtlačkov . 

Bude to vyslovene po pulárny časopis, určený 
naj mä m ládeži, s príťažlivou graficko u úpra
vou. bohato il ustrovaný. Vychádzať by mal 
raz za mesiac, pr ičom neskô r k nemu p ribud
ne ak tuálna príloha s najnovši mi info rmácia
mi zo sveta pop music, s častej~ou periodici
to u . profilovaná predovšetkým pre odbor
ných či tateľov - p ro fesio nálnych p racovni
kov v tejto oblasti. 

Kedy teda sa stretneme a11poň s prvým 
z nich ? 

- Ideálne by bolo, keby sa všetky základ
né podmienky p re fungova nie 'Zväzu, ted a 
nielen vydávanie časopisu , ale aj činný vý
konný o rgán . podarilo zrealizoval' do l . riad
neho zjazdu . kto rý má byť. ako o m už spo
m ínal. v septembri t. r . Ci k to mu dô jde, sa
mozrej me. neviem; a le myslím , že máme na 
to dosta to k sil aj možnosti a hlavne i určitý 
kredit , aby sme to dosiah li. 

ZA l má celoslovenskú pôsobnost'. Ako sa 
r ieši spolupráca s j ed notlivými krajmi, vytvo
r ia sa v nich samosta tné odbocky? A na dru
hej strane: aké j e postavenie zväzu v rámci fe
derácie? 

- Záujem o č lenstvo v ZAI je na ce lom 
území Slovenska. predpokladáme. že časom 
vznik nú odbočky v Banskej Bystrici a v Koši
c iach . Na federálnej úrovn i nechceme vytvo
r i ť žiaden. an i koordinačný výbor. Po kl ad á
mc to za zbytočné rozrastanie aparátu . 
V Ccchách vznikol v podstate podob ný zväz 
ako u nás - SA l . p ri tvorbe našich stanov sme 
mno hé konzultova li s českými kolegam i. líši
me sa predovšetkým v to m. že na rozdiel od 
otvo reného českého zväzu je ZAI výberovou 
organizáciou. Naše vzájomné vzťahy sa pod
fa mňa môžu bezo zbytku realizovať na rov
nocennej národ nej platfo rme. 
Keďže j e slovenský zväz výberový, na 

akom základe budete prijfmat' nových čle
nov? 

- Clenmi ZAI môžu byť len jed no tlivci, 
nic skupi ny a musia zodpovedai požiad av
ká m vysokej p ro fesionality a kvality. P rax 
b ude taká, že za každé ho kandid á ta sa v tom
to zm ysle musia zaruči t' dvaj a čle novia zväzu 
a vedenie Z A l rozhodne o ich prijatf. 

Doteraz stá le hovorime prevažne o viac
· menej vzdialenej b udúcnosti. čo však bude 
vašou najbližšou konkrétnou aktivitou v tých
to d1ioch , zajtra ... ? 

- Možno to vyznie i troch u provokat fvne. 
ale usilujeme sa o získanie určitého podielu z 
finančného majetku starého ZSSKU . Bude
mc samozrej me uvažovať i o ďalších p rospc
ribilných možnostiach. ktoré by mohli po
môcť Z A I. aby sa fo rmoval ako umelecký 
zvliz. k torý by sa zaoberal rozvojom po pulár
nej hudby na Slove ns ku . Aby sme sa koneč
ne venova li oblasti. ktorú bývalý zvliz skla,da
tcfov väčš i nou ignoroval. Všetko ostatné prí
de potom. 

Ďakujem za rozhovor . 
Zhovárala sa: MARTI NA HANZELOV Á 



~.-._--PEKTÍVY KONCERTNÉHO ŽIVOTA 
Pokračovanie z l. ~lr. 
kde je konce rt raL za tri mc~iace. a lebo ide 
o prvý podobný ko ncert. je 10 pre nich uj 
\poločc n,k<Í uda lo~i. na klOrcj sa vcfa fudí 
zúčastn i. 

a východnom Slovcn\ku je viacej mic'l. 
kde sa lálO práca darí. M tlže m 'pomcnlli Se
čovce. llume nné. Sobrann:. l icha lovce. 
V ranov. Medzilaborce. Kráľovský C hl mec. 
nakoniec aj Ko~ice. To ncm;í o hdohu ani na 
~trcdnom. ani na z;ípadnom Slovcn~ku . kde 
nám lO držia. možno povedať. len kúpe le. 
Vynikajúce \Ll v tomto ohľade Picšiany. 
Tre nčianske Teplice. l c p~ ic Lač ínajll byi a j 
Dudince a na východe Bardejov. Sabinov 
mal na jar tri a na jcse1i tiež tri konce rty a Lá
uj em po,luchMov hol veľký. 

Predk ladám lu m:ízku . č i bude možn<Í 'PO
Iuprilca 'ci rkvou . pokia! ide o c irkevné kon
ce rt y. klOré hy sa mohli uskuloč1íovai v chní
m och . kde sú vyhovujúce o rgany. akustika 
a pod. 

E. Blahová 

dr. J án Holička: 

Na prvom mic,lc Ircha zdtiraznii. í.c La 
l)'ch 30 ro kov. čo ~a rob í agc nt;í2. vybudova
la ~a swhilizova n;í ' iei U\ po riada lcfov kun
cen ov. iekdc je kolbavý poCel l..oncc rlov. 
samoaejmc . íe je aj fluklu ;ícia v lej lo obla'
li. \lane \<1. íc jeden-dvaja u~poriada te li a V}
padnú . ale pribudnú h m:ď ďal~í. wkžc dne~ 
je \lahilizova ný počet pravidelne o rganiLujll
c ich usporiadateľov konce rt ných podujal i asi 
100 a takmer 60 Kruhov priateľov hudby. 
Pokia ľ ide o jednot livé kal cgô ric. naj~la

bil nej~ia itu{lcia je v ohhl'li výchovn)-ch 
konccnov. klorvch rohime ročne asi 1600. 
Toto je dirove1i ·obla\l. hlc požiada\ ku . kto
rú ' po minala pani Blahov;í. l. j. komponova
ných programov. vyžaduje agentúru o d La
čia t ku wojcj činnosti , u-.po riadatcfov je pri
bliíne do 500 , Mo hli by \lllC u robii aj viac 
ko ncenov. a le ncm;í mc takú ,jei imerpretač
ného ZiÍ<:emia . aby \me mohli 7abczpcči i vyš
~ ie percento výchovných ko ncen ov pre de li 
a ml :ídcl. · 

Okrem výchovných ko ncenov a koncertov 
v našich kúpeľoch organ izujeme ročne asi 
800 večerných koncertov. Základ ume leckej 
stránky progra mu tvorí dramaturg. ktorý 
musí zostaviť p rogram lak. aby bol príťažlivý 
aj po ume leckej slrán ke, a le aj z hľadiska 
prístupnosti určitým o kruhom návštevníkov 
ko ncen ov. Ak by sme zob rali celkový počet 
ko ncertov. preceňovali by sme sa . keby s me 
povedali . že vžd y je všetko v abso lútnom po
r iadku . ale takých ko nce rlOv, voči kto rým sú 
pripomienky. je laké malé pe rcenlO . že pred
stavujú len za nedbateľnú časť, Každý prob
lé m sa rieši bez ohľadu na 10. či ide o umelec
kú a lebo organ izačnú stránku veci. takže vzá
jo mná väzba. prepojenosť tu existu je a napo
ko n s usporiadateľmi sme takpovediac v de n
no m kontakte. či už p ri rôznych príležilo -
liach. ako sí1 sem ináre. stret nutia , aktívy. 
a lebo sa s nimi stre tneme a vysvetl íme si 
problémy. kto ré vzniknú . 

d r. Marián Jurík: 
Je známa skutočnosť. že n aj le pší inte rpre

ti majú n ajmenej príležitosti koncertovať 
na Slovensku. Zaujímalo by ma . či tých 
800 koncertov je obrazom u rčitého kvalita
tívneho niveau . ktoré viac zodpoved á dolaz
nfkovému krité riu .. u pokojivý" ... bczprob
lc matický" ... organ izačne zvládnutý". alebo 
či ~ú lo koncen y. na ktorých účinkovalo 
x špičkových slovenských . českých . a lebo za
hraničných umelcov. 

dr. J án Holička: 
Podmienl.. y zaradenia do koncertného ži

vola sú dosť tvrdé. pretože každ ý - a hlavne 
v mladších vekových' kategóriách - musí 
prcjsi inte rpret ačnými súiaža mi i keď výnim
ky. samozrejme. potvrdzujú pravidlo . Ale 
pokiaľ ide o u me lcov medziná rodného vý-

znamu. je množstvo sťažnost í. že agentúra 
neposkytuje p rimeraný priesto r niekwrým 
umelcom . Nemusrm chodiť ďaleko . napr . aj 
tu prítomný prof. Mancinger je tiež jeden 
z tých , klOrý do mácich príležitoslí ne má prí
liš vera. 

Súvis! lo s viacerými okolnosťami. Máme 
minimálny poče l kvalitných kl avírov , čím sa 
už vyčlc l)uje určitý o kruh usporiadateľov, 
ktorí môžu poskytnúť priestor pre klavfrnc 
recitály a lebo polorecitály. 

Taktiež je veľké množstvo zm ien hlavne 
pokiaľ ide o za mestna ných umelcov. p re tože 
máme nekonečné pro blé my u ume lcov, ktorí 
sú členmi ume leckých te lies. Napr. príde 
k zmene predstaven ia v divadle a v poslednej 
chvíli nám speváčka ozná mi . že nemôže na 
predstave nie cestovať. lebo veče r lnusí spie
vai. To sú neustá le nápory na psychiku aj na
šich p racovníkov. aj usporiadateľov. takže 
nikto nemôže zaručil'. že aj zmluvne podpísa
né záväzky budú sp lnené . Vžd y sa však s na
ž íme nájsť rovnocennú , prípadne ešte kvalit
nejšiu náhradu pri zachovan! pôvodnej dra
millurgie. 

Pokiaľ ide o ume lcov zo zah ranič ia. treba 
povedať. že pro to ko ly už strácají1 svoju aktu 
álnosť·. Využíva me hlavne účasť ume lcov na 
festiva loch . pričom im mimo festiva lových 
cemier poskyluje.mc ďalš ie možnosti vystú
penia - a tým poskytujeme našim partnerom 
- usporiadateľom na vidieku možnosi raz za
čas sa stretnúť aj s i nterpretačnými špičkami 

zo zahra ničia. 
Perspekt ívy začín ajú byť vcfmi nep riazni

vé . c mámc ešte finančný rozpoče!. ale je 
nám známe. že s ohľadom na zníže nie spro
stredkovacej dávky LO zahraničnej činnosti 

z prie merne 35 % dávky z ncuo ho norárov 
d ôjd e k <:n íže niu na 15 resp. IO% z b runo . 
čím príjmy agent úry klesnú o vyše 9 miL 
Kčs. To znamená . že agentúra bude musieť 
veľmi tvrdo prehodnocovai dol ačntl po litiku . 
pokiaľ ministe rstvo nevyčlcní tie isté pro
striedky pre dotáci u na konccnný život ako 
dosia ľ. Ak dostaneme laké pro !riedky. kto
ré ministe rstvo vyčleňova lo v predchádzaj ú
com období. ko ncenný ž ivot nebude o hroze
ný. 

dr. Marián jurfk: 
C ižc o tázka konce rtného ž ivo ta stojí a pa

dá na e ko nomike? Pýtam sa: a le len z centra. 
z cent rálneho zdroja? To je loliž podstatná 
otázka . ktorá je teraz aktuá lna . A či treba 
hľadať finančné zdroje aj inde? 

J. Holička 

dr . ján Holička: 

Pro~lricdky ~a po,kywjú pro~lrcdn fc t vom 
n;írodných výhoruv kuh íl rno-~poloécn~kým 

\lrcdi~k{un . ale tie nic ~ ll úče lovo viaLané. 
C'ižc do~lan LI urč i lLI ~umu pc 1iaz i na činnn~ť 
a v rámci kuhí1rnej činno~li môiu , j u~poria
dai rovnak o plc~ požiarn ikov ako konce rt 
komornej hudby. Pok iaľ nebudú prideľované 
pro~lriedky Llčclovo viaLa né. nic je pred po
klad . aby 'a t mcnila ' itu;ícia zo \ trany cen
tra . l. j . zo <; tá tnych pro~lr icdkov cc~lllu 

agen1í1ry . Ak 'a pride lia lic pro~lricdky. kw
ré boli dmcrat. môže me pokračovai bez al..é
huko fvc k ohrozenia . ak nic . budeme mu~ici 
hľadai nové lo rmy a molno~li . A tie aj hfa
dťune - 10 j..: odpoved' na ol;ízku pani 131ilho 
vej. čo' c irke ,·nými p ric\lonni . 

Mi nulý lýide 1i ~om bol u o rdin;í ra v Nit re 
a 1}ždc 1i predt ~·m u piína a rcihi,kupa v Trna
ve. kdc hľad:í mc nové c..:sly. hl avne poskyt
nú l prie\lor pre ,(Jibwv v 'polupr;íci 'orga
nista mi a pre komorné le l c~:í ~ ad ckv;ílnou 
dramaturg iou. Do, tali 'mc Laliaľ 'úhlas 
k u' poriadaniu týchw podujatí. 'anwaejmc. 
za určit ých podmienok d rama tu rgických . 
ckonomiekých a l tf. TcraL mi ZO\liÍva..:Slc nav
štívi i p;ína hbk upa v Banskej By,lrici a p:ína 
ge ncnilnc ho vikára. rc,p , nového hi~kupa 
v Košiciach. Zatiaľ m:ímc gene r:í lny \Lihlas 

od a rcibi,l.. upného Ul a du 1 Trna1 e. nem:íme 
ho na papieri. lebo ' úhla' k u'poradt'tvan iu 
koncerlm 1 chr;ímoch mll\ia íiadal \Cdí1ci 
farno~l i. č i už far:í ri :licho dcl..ani. 

Alžbeta Rajle rO\'!Í: 
Môlclc vyčí,lil percento doliícic na jeden 

konccn '! 

J. Dani~ 

dr . J á n Holička: 
Za rok IIJXX na vcčcrn) l..onccrt vychiídLa 

pricmcrn;í dolikia 76H.- Kč~. na kúpc lný 
kom:crt 629.- Kč\ a na v\•chovnv l..onccn 
37X.- Kč>, Za rok 19~9 (c<;t-c 101ií ;,ic \Ll ko
ncčné čbla ) bude lO trochu vy~šic. pn:lo2c 'a 
LvýWi hononírc, Cc lkov;í '11ma n;íkladov na 
ko ncerty (okrem fc,l ivalov) v rámci dmačncj 
politiky La minul )· rol.. j.: 3 133.000.- Kč~ . K 
1011111 prichádzajú d lc fc\ livaly- Ko~ická hu
dohnií jar nií\ \Hljí priblilm: po l mil ió na. 
Trenčia nske Teplice dotujeme 'umou \ lvri 
milió na a BHS 1 a pol milió na l..orú n ~ tým. 
i.c rn<:dicl ~a uhn'ttlza 1 rctc rvy podni ku . klO
r;í lc raz odpad;í ' Lh ladom na 'llča,né cl-ono
mie ké tlaky, Kctf ncd mwncme uvedenú su
mu. klor:í n;ím vykryje roLdic lmcdLi n;íklad
mi a pr íjmami. b udeme mu~icl prehodnotil 
na\c moinmli v l..onccnncJ ~ inno\li. Preto 'a 
'naž1mc hli_ldal nových panncro1 na organi-
7ovani e ko nc'cnov. ahv ~mc udri.a li 'tav. kw
rý 'a budova l wfké 'roky: a~poi\ na tal..cj 
úrovn i. ako je te raz. 

J aroslav OaniS: 
P;í n d r . l lo liéka hmoril o dot ačnej polill

k..:. My~l irn ~ i . že je velmi d ô lc7ité d odr7ai 
dot;ícic. prelOic pre ná~ jc lo ruzhodujLICe. 

a n<Í~ buclí1 tlaky od na~ieh aiaďovatdov 
a finančných pracovn íl..ov na 10. ah~ 'mc ma
li čo najmcn~ic n;í l..lady na kuhí1ru . prewíc 
pcnia<:c h udú u n;í' vcfl..~·m prohlé mnm. 

T u ~lc povedali. ~c \ ll \ell..ých organ i<:a
c i:ích lo možno nebutlc tal..ý problém . ale 111~ 
10 cítime pr<Ívc naopak. Vi1č~i..: organitácic 
majú vla\lné kuhúrnc Lariadcn ia a ich lcch
nickú prev:ídtl..u tlo leraL financoval podnik, 
Podľa novej vyhl :í\ky o fonde kuh ll rnych 
a \Ociá ln~ch polrich 'a liew n:íl..lad~ hudú fi
nancovai 7 F KSP. TcraL je 'ice pc rn:nlo od
vodu do FKSP .~:v\\cné 1 1.6 na 1 " .. . ale 
napr. u n;í' lo robi -:! a pol miliúna Kč, navy
\c. ktoré 'a 11111\ia dal na lcchnicl..ú prev;ídt
ku Do mu l..ullL1ry. Pre to \Ú ll a l..y t ni7ovul vý
davky na "lupcn l.. ~ na kuhúrnc podujatia . 
U n;í-. ~a \ na2imc prc~ad il 'Yslé m. aby odbo
ry naďalej d ;ívali pcniatc aj na V\lupcnk~ pre 
woj ich pracujúcich. alc n ic l ~ m 'Pô~obom 
ako do te raL. i.c \il V\lllpc nk y l..upova li a rol
d áva li. To malo d1l\l neblahý d ô\lctlol.. 
v lo m . lC ča~lO vypredané prcd\lavc nia holi 
polopr<íLdnc. Perccllluálna v,ytaíeno\l mic,l
no>l i hola n ic l..cdy len 50 " .,. a lc pri l..o nccr
loch vá.lncj hudb) ' mc mali \ I.. LI\e ll\1\l c\lc 
pred púr rokmi. že hnla 5- 10 % -n<Í n;ívral
no'i. Mu,cli 'mc 'a 'polichai len na na~ich 
členov Kruhov prialclov h udby . U n;í, máme 
tmi? prax. že pre č lenov Kruhu p riatdn1 
hu db) 1 5 -l..oniiHJ\ ' ~ ll'tol.. \loj í S Kč' na ko
mornÝ l..o ncen a na viič.;í l..o ncen \ll V\lllp
ným io a lebo 25 Kč~. im p redávame ll't l..y ta 
l O- 15 Kč-, . w l..žc n;'un 10 n;íkladv na l..onccn 
mťdoked) uhradL Ale b~l 'ajú ;1j '~ ni mi.. } , 

apr. vlani ' mc mali veľmi dnbrý rok. kcď 
na dc-.ialich l..onccnoch holo 1700 rudi. čo jc 
na na~e podmic nky veľmi d obré a p1cd1 ým 
rol.. pri podobn~·ch l..oncclloch holo 1060 n;Í\
~ lcvn i kov. 

dr. Marián jurfk: 
V čom vidíte príčiny dobrej a ~ l abcj náv

števnosti konce rtov? 

Jaroslav Daniš: 
Vždy je lo závislé v prvom rade od in te r

pre ta. jeho popularity. či Ul ide o vťl.ln u ale
bo populá rnu hudbu. A le aj tam sú výkyvy. 

Sú rôzne vplyvy. kto ré lO nega tívne ovplyv
l,ujú. MMe 10 byi niekedy podcene nie zo 
~l rany usporiadatcfa. že a ~poľahne na 10. že 
ide o známe ho interpreta, Keby nerobi l po
trebnú propagáciu. môže lo spósobii nepred
vídané zníženie návštevnost i. 

U nťls a spoliehame hlavne na lO. že má
mc Kruh priat eľov hudby. kto rý má asi 
150 členov. cmožno povcdai. že vše tc i cho
dia na koncc n y, asi tre tina chodí pravide lne 
a ostatní občas. H lavne na nich sa spolieha
mc a propagáciu robíme naj mä ich prostred
níctvom. Keby ~mc ~a spoľahli len na plagá
lOvú propagáciu. alebo v závodno m rozhlase. 
či časopise. nepochodili by sme. Vyslovene 
obte lcfonovávame týchlo fudl. pripo mfnamc1 
im podujatie. ba le niL sme si dokonca vyti
povali dobrovoľníkov. kto rí budú v o kruhu 
svojho pracoviska agitovať iných členov aj 
nečlenov na konce rty. Teraz lO vyskúšame 
pri konccn c Pe tra Michal icu, kto rý sa usku
toční o d va týždne. 

dr. Marián jurík: 
N ic je príčinou slabej návštevnosti aj urči 

Iý inlcrprctačno-drarnalurgický stereotyp. 
mal{! vynaliczavosi a pínavosť programov? 

jaroslav Daniš: 
Nepovedal by som , Dubnica je panelové 

priemyselné me~lo. kto ré má 25 tisíc obyva
teľov. vše tc i bývajú na síd l i~kách . č iže u tých
lo rudi nic je vytvorený vzťah k mestu a k je
ho spoločenskému životu . Ro ky sa tam neko
najú zábavy. lebo nic je kde. ľudia nežijú 
spolu a ni spoločensky. vieme na aké filmy sa 
chod1. na populárne programy zväčša vtedy. 
keď príde nejaká :.hviezda". Na všetko musí
mc tískavai fudl veľkou p ropagácio u a prc
wiedčan ím , Kc.:,ď sme mali z:ívodné výbo ry. 
ktoré .. brali" v~l upcnky. aspo1) populárna 
hudba sa re ntovala. a le dnes vidíme, že .. ho
ríme" aj na populárnych programoch . divad
lách a podobne. 

E. Mich alicová 

Elena Michalková: 
Chcela by som sa zastať l roch u radových ná

v' tcvn íkov. ktorí prídu na naše konceny. Ve
lak rá t som počula z ich ÍISl takúto výh radu: 
.. Niekoľkokrát za 'cbou sme prišli na kon
cen. tešili ~mc sa na 10. že ideme buď na urči 

té ho inte rp reta. alebo na u rčitý progra m . prí
deme lam a vyMLipil nie kto úplne iný:· M usí
mc si uvedomiť. že ak sa lo stane dva - lrikrál 
za sebou . ľudia strat ia chuď a neprídu, lebo si 
povedia: .. Ja som si kt:ipil lfsto k na len a len 
program". je november, musím cestovať au
tobusom. m ám problém dosiať sa naspäi. 
m ám problém s dcimi . a lo nic sú zuncdba
lcľné faktory. 

C hcela by som povedať ďalšiu vec: Takisto 
sa častok rát stretávam s tým , že sa usporiada
telia ~iažujú na nedostato k umelcov z Bral i
~ lavy. T o to sa dosť zakrýva . Nevie m . čo po
vedia kolegovia zo Slovko ncenu . ale nám sa 
často stáva. že nám povedia. či je lo vo Vra
nove nad Topľou. či v Michalovciach a i. že 
sú ovcfa viac zásobovaní krajovými umelca
mi a siažujú sa. že Bratislavča nia. aj keď sú 
naplánovaní. odrieknu . 

Pre to osobne považujem za veľmi d ô ležité 
10. čo niektorí moj i kolegovia chcú nabúrať. 
Myslím si. že je veľmi clôlcžilé. aby bola cen
trá lna koord inácia koncenov. To považujem 
za veľmi dôležité a potrebné. samozrejme. 
v spolupräci s krajovými pobočkami, ale my
slím ~i. l.c seriózny ko nccnný život musí byť 
riad ený cen trá lne z Bratislavy. aby aspo1) 
jedno centrum malo prehľad o v~elkom . pre
lože sa sláva. vidíme lo. keď prídeme niekde 
koncenovať a pozcdme i knihu . kde a za
pi>ujcme. a ko v z riedkavých cykloch v pome
rc k o~Hil n ým koncen o m . prídu umelci 
7 Bralblavy. A je lo dané tým . že si košický HŽ 
alebo ban\ kobyslrický Slovkoncert do adzu-



JC vo väčšej miere svojich umelcov a nám sa 
neraz stalo, že nám povedali, že za celý rok 
sme tam boli jediní Brat islavča nia. 

Tu by som sa chcela dotknúť ešte to ho, že 
si nemyslím, že recitály jedno tlivca sú tie naj
obrúbenejšie programy. Jednoznačne sa za
stávam toho. čo koncertné oddelenie Slov
koncertu už začalo robiť a sama to vidím 
z vlastnej skúsenosti , že pre obecenstvo sú 
overa príťažlivej šie síce mono tematické ko n
ceny, ale s viacerými inte rpretmi . Je to pre 
nich sice rarita. ak sa dostane k nim špičkový 
interpret so svojím recitá lo m . ale rozhodne 
je príťažlivejšie . keď majú dvoch-troch inte r
pretov, keď je to programove pestrejšie . Pre
to si myslím, že by sme tie to požiadavky mali 
splňať , lebo je dô ležité, aby mali záujem nie 
o jeden koncert do roka, a le o tri-štyri na jar 
a o tri-štyri na jeseň . 

L Man:iager 

Prof. Ľudovít Marcinger: 
Teraz dovarte, aby som odpovedal na to, 

čo bolo v úvode nadhodcné, sme rom na bu
dúcnosť . Napríklad nedá sa porovnať L:ilina 
s Banskou Bystricou. Chcem tým povedať, že 
iný pohfad musíme mať v to m pozitívnom • 
slova zmysle na L:i linu , kde by sme mohli ro
biť abonentné záležitosti atď., no v Banskej 
Bystrici, neviem prečo . to nic je možné. Aj 
v knihe Stefana Hozu .. Ja svoje srdce dám'" 
sa hovorí. že už aj vtedy sa v Banskej Bystrici 
nikdy nič nedalo robiť. A to ncstaviam, po
kiar ide o koncertný život , pro ti sebe veľké 
mestá oproti malým alebo menším. Nebude
me to paušalizovať. len upozorňujem na túto 
skutočnosť. 

Ďalej je tu zauj ímavý nový moment , že 
v dnešnej situácii po 17. novembri zanikli 
mnohé príležitosti vo fo rme rôznych výročí , 

ktoré sa predtým pripo mínali. No zase na 
druhej strane určite vzniknú nové možnosti 
a určite nie iba cirkevné. 
Niekoľkokrát sa tu už spomenul Slovkon

cert. Osobne som za demo nopolizáciu. Môj 
názor, samozrejme, nemusi byť rozhodujúci, 
ale môžem ho vyjadriť. Prečo som za demo
nopolizáciu? Z to ho dôvodu, že ako všade je 
zdravšie mať ko nkurenciu, tak aj v agentáž
nej práci s tým, že by sa mohla diferencovať , 
jedni by boli na to, druhí zase na iné atď. 
Keď hovorime o inte rpretačnom umen í. 

Skoda, že tu chýbajú naši špičkoví interp reti . 
Nic je tu - neviem , či náhodou. alebo a ko. 
ani jeden sólista, či už filharmó nie, žilinské
ho komorného o rchestra a lebo košické ho. 
ktorí by mohli vniesť ve ra svetla do to ho. ako 
sú používani. ako sú vyzvaní, ako sú nevy
zvaní. koľko qdrickli , koľko by boli ne
odriekli atď: V tóm vidím slabý bod našej 
dnešnej diskusie. Nehovorím, že to nie kto 
zapríčinil. Je škoda. že tu nic sú, určite by 
bol zaujímavý názor pani Šestákovej čo sa tý
ka žilinskej proveniencie, Zamborského ko 
šickej atď. 

Teraz prichádzam k ďa lšiemu bodu. To je 
problém budúcnosti dramaturgie , č i už mo
nopolnej alebo decentra lizovanej age nt úry. 
Už som povedal svojou prvo u odpoveďou. 
kde možno používať špičkových umelcov. 
kde to spln i funkciu , lebo niekde je to odme
nou, niekde je to propagáciou , a le niekde 
musíme brať do ohľadu aj to. že účinkovanie 
slovenských interpretov - nechcem to deho
nestovať, ani devalvovať- musí splňať v neja
kých lokalitách aj určité osvetové funkcie. 
Priznajme si, že keby sme p rjšli do nejakej 
Hornej Dolnej a ta m by sme chceli s naj
lepším úmyslom uspo riada i konce rt naj novšej 
~lovenskcj hudby, že by to bo la med ved ia 
služba. Možno Beethovenova Eliška by ta m 
získala viacej zástancov pre vážnu hudbu. 

Teraz na adresu agentúry jednej či mno
hých: Bo lo by treba vo väčšej miere využíva( 
protagonistov, lebo nieked y ten slabšf ume
lec účinkova l častejšie ako ten le pší. Na to sa 
povedalo, že to je taká te matická zá ležitost' 
ten to má naštudované atď. Pýtam sa: A ten 
lepší by to ncnaštudoval lcp~ic? To je môj 
postoj . 

nri Bolo by dobré v budúcnosti využívať aj 
f1L možnosť, aby speváci pred ~pičkovými wcto-

vými súiažami. z ktorých sa mno h! naši mla
di speváci vráti li s vavrínmi : boli z iniciatívy 
ma nažérov na roztrhanie, aby im bola daná 
možnosť. a nic ta k, že musíme dokopať nie
koho. aby bolo umožnené. ako pred úťažou 
A RD v Mníchove. kde sa stala víťazkou 
napr. Uvia Ághov{t, ktorá mala možnosť 
pred súťažou spievať v Smrdákoch. Títo by 
mali byť na roztrhanie. 

dr . Mariá n Jurík: 
Možno položiť otázku: v čom je to? Dote

raj ší manažér má lo vedel o tom , kto je a ký. 
Teda možno povedať, že to spočíva v profe
sionálnom manažingu? 

Prof. Ľudovít Marcinger: 
Ešte sa trochu vrátim. Spomínalo sa tu , že 

špičkov! speváci neboli primerane obsadzo
va ní. Hovorím o spevákoch z vlastného po
hľadu , lebo s nimi najviac spo lupracujem. 
Ako dôvod sa spo mínali zmeny predstaven í 
atď. C hcem však povedať. že pe rcen to zmien 
predstaven í v divadlách zďaleka nie je také 
veľké. il ko ich obsadzovanie na j edno tlivé 
ko ncerty . Nebudem to rozoberať , ale naši 
špičkoví speváci, česť výni mká m, nic sú do
ccne nr v to m zmysle, aby boli vyslaní na ten 
a onen koncert. To je môj subjekt ívny názor. 
Negeneralizujem . boli výnimky. No v mno
hých prípadoch neboli vždy vysiela ní tí naj 
lepší, aj keby mo hli. 

Teraz je tu paradox. Bola reč o peniazoch, 
koľko sme dosta li a koľko budeme mať. Sa
mozrejme, j e to Jó bova zvesť, že peniaze ne
budú a budeme musieť hľadať rôzne iné pra
mene. ale- hovorím to teraz vedome cynicky 
- na jedno to bude dobré, že usporiadateľ si 
rozmyslí. či bude súhlasiť s n.avrhnutým Jan
ko m Paprčkom alebo so šp ičkovým umel
com, keď bude mat' me nej peňazí. Myslím ,· 
že toto trochu donesie na správnu mieru vy
už!vanie lepších a slabš!ch umelcov. 

Alžbeta Raj terová: 
Môže usporiadateľ odmie t nuť po núkaný 

program resp. žiadať iný podľa vlastné ho vý
be ru? 

E. Hrubli 

Jaroslav Daniš: 
V novej situácii bude musieť. A napoko n 

to už aj robíme. Plá nujeme koncerty na pol
ročných plánovacích poradách. dostaneme 
plán. ktorý pripravia na Slovko nccrtc a my si 
povieme : To to chceme a toto nechceme, prí
padne plá n si doplníme sami . V tomto polro
ku som z piatich návrhov prijal tri . ale nie 
preto. že by sme nechceli práve tých ume l
cov. ktorých nám ponúkali , ale mali sme 
napr . dohodnuté s SKO L:ilina už dva kon
ce rty. 

Eva Hrubá: 
Ja som na to to stretnutie išla s ncprfjem

ným pocitom z našej strany , pretože nám 
v Hlohovci doslova hrozi. že prestane me 
robiť ko ncert y vážnej hudby. Myslím si. že 
problémy máme v malých mestách všetci rov
naké. a le závisí to aj od toho , ako sa k týmto 
problémom tavaj ú funkcio nári , re p . naši 
nadriadení na ná rodných výboroch. Pre te n
to ro k sme dostali tak o kliešte ný príspevok 
na našu či nnosť , že mi naša éko nó mka doslo
va povedala. že budete robii len to. čo bude
te mať ziskové , stratové akcie nebudete môcť 
robi ť. 

Kruh priateľov hudby pracuje u nás pravi
delne od ro ku 1980. Pani Micha licová a pani 
Sia hová veľmi často k nám chodievajú , takže 
bolo by na škodu veci. keby sme túto činnosť 
mali prestať robiť. Aj keď má me v tomto 
sme re finančné ťažkosti , že napr. v roku 1987 
sme boli mínu ovi len na ko ncertoch vážne j 
hudby. ktorých sme mali 13 do roka, vo výš
ke 14 400.- Kčs v roku 1988 už sme ich mali 

len l l a strata bola 14 600.- Kčs. V uplynulo m 
roku sme urobili iba deväť koncertov vážnej 
hudby a strata predstavovala 9 500,- Kčs. 

Aj u nás máme vytvore ný Kruh priateľov 
hudby, kde je asi 100 členov a a ko hovoril 
kolega z Dubnice , nie kedy príde na ko ncert 
40 ľud!, inokedy 80, no na Bohdana Warcha
la sme mali vypredané- 250 ľudí. A lé napr . 
pani Michalicová bola u nás naposled y v roku 
1988. bol to recitál a strata bo la len 12,- Kčs, 

čo je najnižšia strata zo všetkých koncertov. 
kto ré mc usporiadali. 

Prišla som sem s prosbou pomôcť alebo po
radiť nám , a ko ďalej, pretože ľudia, ktor!· 
k ná m chodia na ko ncert y, nechcú. aby sme 
túto činnosť zanechali a bola by to aj veľká 
škoda. pretože tých desať ro kov. to bola 
krvopotná a naozaj osobná robota, keď naše 
pracovnfčky chodili doslova po podnikoch , 
po závodoch, po školách. 

Do teraz posielame každý mesiac vyše 
90 osobných pozváno k na koncerty. Každý 
čle n Kruhu priateľov hudby dostane na me no 
pozvánku . kde je uvedené. aký bude pro
gram a kto bude účinkovať. Vstupné na ko n
ce rty máme 15.- Kčs. 

Záleží od toho. ako sa už povedalo. aký 
postoj je k tej to činnosti v jednotlivých závo
doch. V našom najväčšom podniku - v Drô
tovni Hlohovec sme mali pána Malíka. a o n 
nám pravidelne na konccrtyzobral50-60vstu
peniek. ktoré členovia KPH dostávali zdar
ma. Pán Malik išie l do dôchodku a strat ili 
sme absolútne ko ntakt s Drôtovňou . Terez 
nám zástupca ROH v podniku povedal: .. Co 
by ste chceli? Veď máme svoj Do m kultúry. 
tam dávame pe niaze. kupujeme vstupenky 
a vám kupovať nebudeme:' 

Teda taká je u nás v malých mestách situ
ácia. Ale myslím si, že závisí to od nadriade
ných o rgánov. Keby tam sedel človek, kto rý 
chce tieto veci pochopiť, dalo by sa to robiť, 
ale keď vám povie. že nedostaneme ani ko ru
nu a robme len to, na čom zarábame. tak 
som potom povedala: .. Tak mi 'poved zte. pa
ni e ko nó mka. čo máme ako osvetové praco
visko robiť? Lebo keď prestaneme robiť vý
chovnú činnosť a začneme piecť langošc ale
bo pagáče, potom sa môže osvetové zariade
nie celkom zrušiť a ne musíme existova i." 

Prof. Ľudovít Marclnger: 
Mám fakt ickú poznámku. Počul i sme. že 

za ro k mali stra tovosť z vážnych koncertov 
IO tis. Kčs. To znamená. že mesto ako Hlo
hovec, ktoré je pomerne veľké. ne môže 
uniesť JO t is. Kčs. Toto je tá tragédia . ktorú 
v dnešnej situácii vidím . 

doc. Eva Blahová: 
l?otvrdfm , že a to netýka len malých 

miest . ale napríklad aj Banskej Bystrice. kde 
som mala v novembri ko ncert s dobrou náv
števnosťou . Kultúrna pracovníčka nám pove
dala: .. Na budúci rok som dostala taký rozpo
če t , že budem môct' urobiť len dva koncerty 
vážnej hudby:· 

Nina Kramárová: 
Naša spoločnosť si musí ujasni ť, čo vlastne 

chce. Ak chce. aby sa udržal koncer tný život. 
treba vytvoriť systém. ktorý zabezpečí o rga
nizovani~ koncertné ho života. Systém. to 
zname ná inštitucionálnu základňu . v kto rej 
sa budú jednotlivé inštitúcie doplňať. spolu
pracovať a dokážu spoločne zabezpeči ť kon
certný život , či už v tako m alebo o nako m 
roz ahu , či s tako u alebo onakou sumou pe
ňazí. Samozrejme. s čím väčšou sumou, tým 
lepšie. a le musí to byt' systém. kde budú jed
no tlivé inštitúcie nadväzovať na seba a nebu
de to živelná džungľa. v kto rej sa jedna alebo 
dve inštitúcie budú snažiť o nejaký systém , 
ale nikdy ~a k nemu nebudú môcť do praco
vať, pretože ten systé m jednoducho nebude 
systémo m . ale bu.de to len ojedinelá úporná 
a zúfalá snaha o nejaký systém . 

J e potom otázka. či to nazve me riadením 
alebo cent ralizovaným riaden ím. alebo či si 
povieme, že ide o mieru riadenia alebo 
o mieru centralizácie, lebo aj tá to miera mô
že byť na rôznom stupni. Môže to byť také, 
že to vyze rá a ko monopol alebo ako despo
tizmus alebo ako tyran ia, a môže to byť v ta
kej miere , že je to rozumné a že to splňa tú 
funkciu , ktorú to splňať má, že to bude tak 
riadené a zorganizované. že sa dokážu ume l
ci, aj usporiadate lia, aj organizačné štruktúry 
zladi ť a pochopiť sa navzájom. 
Ďa lej by som chcela povedať ešte niečo 

k to mu antago nizmu . s ktorým sa sústavne 
pasujeme. a to je zladenie plánovania. Uspo
riadatelia ne môžu robiť bez plá novania a ne
môžu urobiť propagáci u. keď nevedia , čo bu
de o dva alebo tri mesiace. resp. polroka do
p redu, a my sa zase nevieme dohodnúť 

s umelcami , keď nám povedia, že nevedia. čo 
budú o dva mesiace robiť . 

K propagácii chcem povedať. že si j u robi 
usporiadateľ sám , Slovkoncert mu dodáva in
fo rmácie na to, aby moho l propagáciu uro
biť. čiže to sú dve rôzne veci. Pre mňa by bo
lo ideálne.· keby agentúra~ ktorá umelca vy
siela. dokázala aj zabezpečiť propagáciu na 
takej úrovni. akú si usporiadat eľ nemôže do-

N. Kramairovli 

volii alebo ne môže zabezpečiť . T o je predsa 
v našom záuj me . aby ko ncert mal adekvátnu 
p ro pagáci u. Ide však o to. aby usporiadateľ 
informácie dostal v dostatočnom predstihu 
a to sa dá tiež len vtedy. ak sa s určitým pred 
stiho m plánuje. 

dr. Marián Jurík: 
Rád by .som teraz našu diskusiu obrát il na 

to. čo by sa malo urobiť. aby v našich mes
tách a mestečkách bo l pravidelný koncertný 
život. bez ohľadu na to. či ho uspo ri ada zá
vodný klub RO H . mestský dom kultúry 
a osvety. Matica slovenská atď. 

dr . Ján Holička: 
To je všetko v otázke rozde ľovani a pro

st ried kov národnými výbormi - úče lovo via
zať zverené finančné prostriedky. Predvlani 
na kultúru išlo zo štátneho rozpočtu 580 mil. 
Kčs- a to ostatné z:ívisí od kultúrnej g ramot
nosti alebo negramotnosti zodpovedného ve
dúceho odboru kultúry na príslušnom národ
nom výbore. kto rý povie. že tieto peniaze 
pôjdu na to a tie na to. Aby sa to tiž nesta lo 
to. čo hovorí pani kolegyňa z Hlo hovca. že 
pracovníčka národného výboru povie. že 
musíte robii akcie. na kto rých za rob íte. To 
je komc rcionalizácia naj hrubšieho zrna , pre
tože sa nezohľadňuje požiadavka kultúrno
-spoločenskej úrovne a v konečnom dôsled
ku zvyšovanie estetickej úrovne nášho člove
ka. A tu je základný problém. Keď sa nebu
dú peniaze na kultúru účelovo viazať. bude 
to musict' Is t' z iného prame11a. ktorý je na to 
určený. to zname ná dotačná politika. či už 
z jedné ho alebo viacerých centier. k torá bu
de udržiavať aspoň to. čo sa vybudovalo. ale 
o ďalšom budovaní hovor it' je veľmi pofidcr-
né. · 

Nina Kramá rová: 
Na Slovensku je celý rad vcl'kých miest. 

Máme napr. zlé skúsenosti s Ko márnom. 
ktoré úplne p resta lo robii konce rt y. takisto 
Nové Zámky. Prečo v týchto veľkých mes
tách by a inštitucioná lne nedalo za riadiť . 
aby ko nce rtný život bol zabezpečený. to zna
mená vyčlcn ii účelovo na to balík pc11azí 
a bola by určená inštitúcia. ktorá by mala od 
borného alebo odborn ých pracovníkov. ktorí 
by to mo hli robii. 

Myslím si. že teraz je veľmi dôleži té. aby si 
spoločnost' uvedomila. aký význam tu má 
vzťah k umeniu. a nielen k hudobné mu . Ak 
si spoločnost' uvedomí. že to rozvíja osob
nostnú kult úru. že to prispieva k tomu. aby 
sa človek sta l človekom . že sa to odráža aj vo 
výro bnej sfére, že to prináša obrovské hod
no ty. že nič tu nemá väčšiu hodno tu ako vn ú
torná hodno ta človeka a hlavne morálna. to 
zname ná, aj vzťah k práci. aj vzt'ah ku svoj im 
blížnym. aj vzťah k ce le j societe . v ktorej sa 
jedinec pohybuje. ak si toto spoločnost' teraz 
uvedomí a povie si. že toľko a toľko financi! 
je toho hodno a toľko a toľko prostriedkov sa 
to mu bude venovať - to zname ná, že to môže 
urobiť jedine vláda. a vtedy sa môžeme zari a
diť podľa toho . Ak te n rozsah bude menši. 
ako bol. tak si povieme. že za tol'ko a tol'ko 
financií sa dá robiť asi toľko a toľko. Poto m 
sa dá ešte zlepšovať kvalita tívna stránka. ob
sahová st rá nka . A tomuto sa musíme, či 
chceme. či nechceme prispôsobiť. A le nemô
že čaka i povedzme vláda a lebo ministe rstvo. 
že si v agentúre sami ľudi a, bez nejakého 
podnetu alebo pevného záchytného bodu . te
raz vyriešia vše tky problémy a vymyslia si 
nejaký model. keď prak ticky nevedia. čoho 
sa zachyti ť a na čom stavať. Tu skutočne tre
ba~komunikáciu a interakciu s vládou. s mi
niste rstvom a s riadiaci mi pracovn!kmi alebo 
neviem s kým. To sa nemôže ponechať na ži
vel nosť a nako niec všetci vieme. že môžeme 
odtia ľ potiaľ . Tu ale ide o to, aby sa pochopil 
a aj deklaroval význam hudobného života. 
ko ncertné ho žlvota v tejto spoločnosti. 

Pokračova nie na 12. strane 



PERSPEKTÍVY KONCERTNÉHO ŽIVOTA 
Dokončenie 1 ll. str . . sunulo na Slovko nce rt neuvcntcľné množ-
Jaroslav Daniš: 

Podľa mňa musí byť zho ra. teda zákonom, 
stanovená povinnost' financovania kultúry. 
Budem to ilu~trovai na takomto p ríkl ade: 
V mestách. z akého som ja ( ová Dubni
ca ). a le bo pani Hrubá (Hlo hovec). sú spravidla 
dvaja organizá tori kult úry: mestské kultúrne 
~trcdiská. kto rých zriaďovate ľmi sú ná rodné 
výbory a odborárske ku lt úrne za riadenia . 
Medzi nimi býva la rcvnivosi. U nás trvá me ' 
na to m . aby sa to zlt1č ilo do jedného zariade
nia. Neviem. aká bude te ndencia ďalej . Sú 
dve možnosti : buď celú kult úru prevezme 
štát a zrušia sa odbo rá rske kultú rne zariade
nia. na čo. myslfm si, odbory čakajú , že by sa 
to ho rady zbavi li , a druhý možnosť je tá, že 
tam. kde je prevaha to ho odborá rskeho pre
vezmú to odbo ry a kde Stl štátne kultúrne za
riadenia. ta m to prevezme štát . čo tiež i ne
myslím . že bude dobré. lebo bude zase zále
žať na miestnych podmie nkach, na miestnych . 
ľuďoch . Troba to riešil' zhora. č i to už bude' 
tam alebo tam. malo by byť povinno ťou '· 
podnikov, a by odvádzali určité pe rcento, te
da· nejaké finančné prostriedky na miestnu 
kultúru . 

Ú dislav Dóša: 
Cakal som . že ok re m ilustratívnych príkla

dov z koncertnej praxe tu odznejú aj podnety 
k budúcemu do ko nalejšiemu modelu , teda 
mechanizmu (vzťahy mini tc rstvo- agentúra · 
- usporiadatelia - umelci - KPH . vzájomné 
koncepčné a e ko no mické prepojenie). Mrzí 
ma. že takéto predstavy tu post rádame. Ak 
najzainte resovanejší nedokážu v to mto sme
rc navrhnúť intel igentné riešenia, je tu rizi
ko, že sa presadia riešenia živelné. Videl som 
napr. naj novšiu ko ncepciu zo Slovkoncertu. 
kto rá navrhuje rozčleniť agentúru na samo
statné podniky podľa žánrov- vraj v duchu 
demono polizácic. V e laboráte adresovano m 
ministe rstvu kultúry som upozornil na cel
kom pomýlené a de formované chápanie funk
cie agentúry v lovcnských podmienkach 

L. Dóša a I. Berger 

i na ~kutočný zmyse l a miesto dcmo nopoli
začných te nde ncií. Slovko ncert . aspoň v 'ko n
certnc j sfé re. nemá predpok lady na pôsobe
nie v duchu komerčných služieb (azda len za 
~cnu drastického zn íženia ho norárov). je 
ust rednc dotovanou poqporno u inštitúciou 
~ kultúrno-výchovným poslan ím - nesaturuje 
existujú~o:e potreby, a le predov~ctkým po má
ha ich vytvárať. Nikomu ne napadne hovori ť 
o monopo le hudo bného ro ndu alebo trebá rs 
samo tné ho ministe rstva - analógia je tu veľ
mi výrazná . Nedostato k ústrednej koordinu
júccj inštitúcie by viedol k zmätko m. počet 
ko ncertov by sa znížil. nikto by sa nestaral 
o menej atraktívne. mene j známe interpre
tačné odbory. o mladých umelcov, čo viac, 
v podmie nkach .. voľného ringu" by sme stra
tili ochranné zábezpeky aj v medziná rodno m 
11_1cr;~d.lc - všetk y o koli té ná rodné kultúry sú 
~llnCJŠie a ko my. V 50-tych a 60-tych rokoch 
sme pri absenci i cieľavedomej sta rostli vosti 
stratili celú generáciu mladých umelcov (re
zignovali, emigrova li) . C hcem upozorn it' aj na 
to. že navrhované osamostatnenie konce rtnej 
ag~ntúry od zábavno-ume leckej by postihlo 
ob1dvc sféry. Koncerty sa ťažko presadzujú 
bez. ~.úča~nej ponukY. zábavných programov 
z tCJ ISteJ agentúry. Usck zábavy by zase po
cítil Mratu prestíže. keby sa ne prezcntoval 
~polu ~ klas ickou hudbo u. 

K Ldokonalcniu fungo v.ania Slovko ncertu : 
treba ho predovšetkým očistil od vše tk ých 
neagentúrnych. usporiadateľských funkcií 
a ko najviičšcj a najnezmysclncjšej zMaže. Za 
posledných dvadsať rokov ministe rstvo pre-

stvo neadekvá tnych povinnost í. Márne bo li 
argume nty, že uspo riada teľských o rga nizäci í 
sú na Slovensku stovky. kým agentúra je len 
jediná, prečo ju teda zavarovať uspori adateľ
skými funkcia mi ako Sll BHS. BL, spolu
usporiadateľstvo džezových dnf. Festiva lu 
po litickej piesne. Bystrických 'zvonov. fest i
va lov v T r. Tcplici11ch. Ko~iciach . osobitnou 
(eko no micko u) starostlivost'ou o pražský 
Dom slovenskej kultúry , financovaním ero
g ramov pre sovie tsku armádu. činnosiou Stú
d ia .. S". Do mu ROH . usporiadateľským za
bezpečovaním a kcií z kultúrnych d9~Ôä atď. 
- až po štätne pohreby! Opätovná, odpoveď 
ministerstva: teraz. v období' medzi zjazd
mi nemožno zriaďovai nove organizácie 
~bdobic med zi zja_zdmi bolo vždy.~ Vyt vorc~ 
n1c ?Zrutné ho. heterogénne ho a všetkými ne
návideného ko mbinátu bolo pre ministe r tvo 
pohodlné riešenie. v skutočnosti však pred
stavovalo p rotikultúrn y zločin , pre tože vede
nic agent úry bolo ne ustá le zamestnáva né 
.. pridruženými" činnosťami a pôvodné posla
nic - rozvoj ko ncertnej činnosti - a v jeho 
optike ce lkom strácalo. Slovkonce rtu ako 
štátnej age nt úre treba vrátiť pôvodnú. od 
dlhoročných nánosov očistenú funkci u - nič 
ne môže spoľah li vejšie zaručit' skutočne kva-
litné pôsobenie tej to kooräinačncj a v slo-
ve nských podmie nkach ne nahradite l'ncj in-
štitúcie . 

dr. Igor Berger: 
Na tému výchovných konce rtov sa· už sku

točne veľa napísalo a povedalo. Tak u nás. 
ako i v zahraničí. Vedecké štúdie a úvahy na 
túto tému sa usilovali zmapovať túto mimo
ri adne závažnú oblasť. A predsa i myslfm. 
že táto té ma n ic je stá le dopovedaná, prepra
covaná a jasná. Najmä v našich podmien
kach , kto ré sú v e uró pskych po me roch p riam 
alarmujúce. Áno, už dávno plačeme nad 
úrovňou našej este ticke j a hudobnej výchovy 

- právom . Ale my všetci sme zodpovedn! za 
tento existujúci stav, ktorého degenerácia za
čínala klíči ť v roku 1948. Sám som to pociťo
val neskô r v školských laviciach a spolu so 
mnou moja gene rácia. D nešný alarmujÚci 
stav je teda dôsledko m nezmyselnej série 
školských reforie m. kto ré z klasicky vyprofi
lovaného európskeho školstva spravili to , čo 
d nes kritizujeme . S týmto existujúcim sta
vom súvisí prirodzene i stratégia d ramatu rgie 
výchovných konce rtov. Ide totiž o to. či pri
jat' tento stav ako existujúci. alebo us i lovať sa 
aspoň o akú-takú nápravu v rámci istej té my 
(sprievodného slova i programu). Veď pred
sa výchovné koncerty nemôžu nahrad iť všet
ko to, čo abse ntuje v ško lstve. S tým p riro
dzene všetci súhlasíme . Práve nao pak. vytvá
rajú sa programy. ktoré majú zaceliť veľké 
rany na tele este tickej a hudobnej výchovy. 
Je to ncfahká úloha hovori ť o hudbe napros
.to nepri pravcným deťom a mládeži. Hovoriť 
tak , aby aspoň trochu rozume li. A aby to bo
lo skutočne o hudbe a nielen čosi o ko lo nej . 
Ci je to možné. dokazujú početné scenáre, 
námetové listy. č i improvizované programy 
moderáto rov. Zda nlivo teda všetko by ma lo 
byť v poriadku . Výchovné koncerty lieč ia 
asp011 sčasti nedostatky ško lstva. Hudobná 
a estetická výchova sa vša k naďa lej zanedbá
va. Nekonečné hľadanie vinnfkov nevedie 
skutočne k ničomu . Pro blé my sa len prehlbu
jú . zmnožujú a kopia . Nespočetné stre tnutia 
na túto té mu naprosto nič neriešili. Každý si 
povedal svoje. rozišli sme sa a veci išli ďalej 
tak . ako predtým . alebo ešte horšie. Málokto 

A. R"'terová a M. Jun'k 

chcel chápať súvislosti med zi ú rovňou hudob
nej výchovy na jednej strane a výchovných 
koncertov na strane druhej. Veď stupeň pri
prave nosti detí a mládeže v podstat nej mie re 
ovplyvnil existenciu. úroveň i počet výchov
ných koncertov. Ako teda začat' ~o zbližova
ním a wsúladcním ~poločných záujmovv t ejto 
o blasti? Predovšetkým si myslím. že návrat 
Ceskoslovcnska do Euró py sa týka predovšet
kým i nášho ~kols tva. S tým ~(1vbí i postavenie 
učiteľa v hierarchii celej sociá lnej ~truktllry. 
vyučovanie svetových jazykov. náboženstva 
podľa príslušnosti v cirkvi. klasických jazykov 
a prirod zene hudobnej a estetickej výchovy. 
Až na takto pripravenú pôdu bude v budllcno~
ti môcť vystupova ť i dramaturgia výchovných 
ko ncertov. l tu by však učitelia mali predk la
dať svoje požiadavky priamo kompeten tným 
dramaturgom. Nie však cez Ministerstvo 
školstva, a le bezprostredne v rámci svojej 
pô obnosti. Dramaturgický plán výchovných 
koncertov sa bude teda rodit' z také hoto dia
lógu , č1že o rganicky a tvorivo bude nad
väzovai na osnovy a požiadavky ško ly. A tak 
by bol scenár č i námctový list výchovného 
koncertu bezprostredno u reakciou na vyučo
vací p roces v ško lách. Zároveň by bolo chy
bou pokračovať dnes v usk utoč11ovaní ďal
ších reforiem. Co je dnes najdô ležitejšie . to 
sú pe rsonálne o tázky. Po ich do riešen í, 
s plne kvalifikovan ými a naprosto ko mpe
tentnými kádrami. môže sa začať proces 
ozdravovania našej výchovy. ó agiu ko ncep
ciu výchovných ko ncertov bude potrebné ko
o rdinova i so školou. Z á ko nite sa objavia ak
tuá lne tematické o kruhy, požiadavky na ko n
krétne námety, besedy ... atď. TL čo sa zapo
dievajú to uto p rácou, mali by do~tať príleži
tosť poznal'. ako sa tieto problémy riešia i in
de, napríklad u našich uscdov (v Maďarsku , 

Rakúsku , NSR , Poľsku). Mysl ím si. že by 
sme pochopili, v akých reláciách sa pohybuje 
naše myslenie. Ka m sme až museli zájsť pri 
limitovaní našich možností. Predstavme si, 
že by a napríklad Bel'nsteinove výchovné 
koncerty preložili do s lovenči n y a realizovali 
by sa deťom, či mládeži v tej istej vekovej ka
tegórii . kto rej boli pôvodne adresované. My
slím si, že výsledný úči nok by bol veľmi po
učný. Najzávažnejšie námietky by išli na 
vrub zrozumi teľnosti slova. Jednoducho po
vedané. nic sme na takú t1rovc11 pripravení; 
potrebujeme iný typ výchovných ko ncertov 
v situácii do kto rej sme sa dostali. Povedal by 
som do ko nca, že naša situácia (myslím si tuá
ciu ľudí píšucich scenáre) je ťažšia, zložitejšia 
než tá Bcrnstcinova . Obrazne povedané , si
tuácia neraz zväzuje ruky a nohy a n(Jt i nás 
udržať sa nad vodou. V opačnom prípade sa 
nekritizuje nízka percepčná sch~pnosť detí 
a mládeže (zavinená nedostatočnou výcho
vou) , ale ,.kvalita' ' výchovných ko ncertov. Je 
zaujímavé, že .. najkritickcjší" voči výchov
ným ko ncertom sú tL kto rí by nedbali, keby 
vôbec nebol i. Teda tL kto rí sa pe rma ne ntne 
prič i11ujú o existujtlci stav na našich ško lách. 
Nemyslím si. že sa mysle nie takýchto ľudí 
odrazu zmenilo. no nemienim sa nimi na 
tomto mieste zapodieva ť . Myslím si len. že 
personálne zmeny na týchto miestach ú naj
aktuálnejšie. 

Pravda do ko mplexu týchto o tázok zapadá 
i tlrovcň a údržba kultúrnych domov, nástro
jov a zariadení, prístup kompetent ných p ra
covníkov kultúrnych do mov a á rodných vý
borov k týmo otázkam. To sú však už problé
my týkajúce sa konkrétnych pracovných ná
p ln í ľudí. organizácií a mechanizmu ich fu n
govan ia. Kým celý tento komplex problémov 
nebude doriešený. budeme naďalej prcšľapo-

Snímky M. Borodáčová 

vať na mie~te. Verím totiž. lC po na~ej nd
nej revolt1cii . v podmienkach demokratické
ho u~pori adania ~poločnosti. fungujúceho 
pnívne ho štátu. bude široko o tvore ný pries
tor aj p re tú to činnost'. Do ko nca si myslím. 
že pre odborné stredné školy a gymnáziá by 
sa mohol rea lizova i nový cyklus, kto rý by bol 
postave n)· na dialógu s interpretom. T eda be
seda spojená s ko nce rtom, prípade i malou 
diskusiou . 

. Proces OlClravovania našej spoločnosti je 
1 proce~om ozdravovan ia nášho školstva. Je 
prirodzené. že tu nepôjde len o hudobnú 
a estetickú výchovu, a le o odideologizovanie 
vyučovacieho procc~u v záujme harmo nické
ho a zmysluplného výoja osobnosti. 

Pravda, nad ďalšími fo rmami výchovnýc~ 
ko ncertov sa možno ďalej zamýšfai . l tu by 
v~ak mal fungova ť do pyt a ponuka. Dopyt 
školy a po nuka ko ncertnej agent úry: prípad
ne spoločne koordinované plány. Ďalšiu stra
tégiu a spoluprácu však musia rozpracovai tf, 
čo sú na tieto úlohy zodpovední. Samozrej
me nic s admi nistrat ívno-byro kraríckými me
tódami . ako tomu bolo v minulosti. Staré 
metódy práce a myslenia treba zavrhnú ť, nie
kedy. tiaf. treba sa rozísť i s nositeľmi ta
kýchto praktík . C írn dlhšie sa zamýšľam nad 
ko ncepcio u a, ďalším osudo m výchovných 
koncertov. tým väčšmi sa mi žiada hovoriť 
o deťoch. mládcli. škole a učiteľoch . Vo vy
spelých demokratických kraj)nách existujú 
o kre m štátnych škô l i cirkevné a súkro mné 
ško ly. Mo no po lné postavenie štátnych škôl 
je takto zdravým spôsobom o trase né a vysta
vené tvrdej konkurencii. 

dr. Marián Jurík: 
Vážené dámy a páni, myslím, že sme sa 

v našej diskusii dotkli tých základných otá
zok, ktoré sú rozhodujúce pre zachovanie 
a ďalšf ronoj koncertného života na S loven-' 
sku. Sú to: kvalitné usporiadateľské služby, 
jasná dramaturgická koncepcia koncerto\', 
zqhľadňujúea ~peclncké problémy miesta, 
teritória, poslucháčskej skúsenosti, výber 
interpretov, ktorí sú nielen zárukou kvality 
programu ale "' záujmu verejnosti, propa
gácia a organizácia koncertného života, per
spektívy cirkevnej hudby a pestovanie hudby 
l' cirkevných priestoroch, dotkli sme sa"' pro
blémov demonopolizácie agentáinej činnos
t i, potreby manažérskej pr4ce a napokon "' 
ekonomickej bázy kultúry, ako hlavného sti
mulu existencie koncertného života v no
vých nastáv"'úcich trhových podmienkach. 
Pravda, veľa z povedaného nie sú nové pro
blémy, je to skôr potvrdenie zoh~·á""'úceho 
stavu, skôr prol'izómeho ako perspektívne
ho charakteru. Cieľom našej diskusie bolo 
zosumarizovan.le týchto problémov a ich pre
dloženie zainteresovaným pracovníkom, záu
jemcom, in§tltúciám a organizáciám zodpo
vedným za oblasť kultúrneho ronoja na§ej 
spoločnosti, ako aktuálne memento. Odkla
danie riešenia plnej profesionalizácie ná§ho 
koncertného života môže spôsobiť nenahra
ditel'né škody. Predpokladám, že k týmto 
problémom sa Iniciatívne vyjadria e§te mno
hí zainteresovaní umelci čl organizátori 
a veríme, že táto beseda bude "' podnetom 
pre blížiace sa stretnutie aktll'istOl' Kruhov 
priateľov hudby počas Prehliadky sloven
ského koncertného umenia v Žiline. 

Pripravil MARIÁN J URfK 
Snímky: M . Borodáčová HŽ 


